Saláty 330 g
Rajčatový salát s mozzarellou a rukolou, pizza pečivo
(rajčata, mozzarella 100 g, šlehaná niva)
Italský salát s prosciuttem a olivami, pizza pečivo
(rajčata, okurka, šunka 80 g, prosciutto 50 g, cibule, olivy, mozzarella)
Řecký salát, pizza pečivo (míchaná zelenina, olivy, balkánský sýr 80 g)
Francouzský salát, pizza pečivo
(kuřecí prsa 100 g, zelenina, římský salát, rukola, hoblinky parmazánu)
Fitness salát

155,175,169,189,175,-

(mix trhaných salátků a zeleniny, kuřecí prsíčka na grilu 100g, ananas, jablko, ov.balzamiko)
Salát s červenou řepou , kuřecím masem 100g , grilovaná zelenina a mix salátků
175,-

Pizza "40" 600 g

(Nevztahuje se akce 1+1)
1. Quattro Salami
209,(tomato, mozzarella, šunka, vysočina, paprikáš, it.salám, cibule, klobása)
2. Roma (tomato, uzený sýr, hermelín, anglická, vejce, cibule, klobása)
209,3. Provinciale (smetana, mozzarella, šunka, špenát, česnek, hermelín, it.salám)
209,4. Al Capone (tomato, mozzarella, žampióny, šunka, klobása, anglická, rajčata)
209,5. Quattro Formagi s angl.slaninou
209,(smetana, mozzarella, niva, hermelín, uz.sýr, anglická)
6. San Antonio
209,(smetana,mozzarella,anglická,paprikáš,cibule,hermelín,it.salám,vejce)
NOVINKA!!!

Malé pizzy 200 g
( Nevztahuje se akce 1+1)
Šunková s mozzarellou
85,Sýrová se slaninou
85,Prosciutto s mozzarellou, cherry rajčaty a kapary
99,Prosciutto s ventricina pikante, tvarůžky, cibulkou a mozzarellou
99,Šunková se špenátem, mozzarellou, ventriciou pikante, hermelínem
99,Pizza chléb od 250 g
s česnekem
s česnekem a bazalkou
s česnekem a hermelínem

59,- s česnekem a balkánským sýrem
59,- s česnekem a uzeným sýrem
77,- s česnekem a nivou

77,77,79,-

Pizza chléb od 300 g
s eidamem, slaninou a česnekem
s nivou, salsicia klobásou a česnekem

79,- s eidamem, ventricina pikante a česnekem 93,89,- s nivou, slaninou, prosciuttem a česnekem 95,-

Přílohy
vejce 1 ks
zelenina 80 g
uzenina 80 g/sýry 80 g
prosciutto, salsicia klobása 50 g
parmazán mix 50 g
parmazán hoblinky 30 g
kuřecí prsíčka na grilu 50 g

8,28,35,45,45,55,30,-

tatarská omáčka
pizza krabice
pizza krabice "40"
obal jídlo/obal salát/alobal
opečený toast 2 ks
kečup, smetana

Pondělí - čtvrtek 11.00 - 22.00 hod
Pátek, sobota 11.00 - 22.30 hod, neděle 11.00 - 21.00 hod

20,15,20,10,12,10,-

