Malé pizzy 200 g

( Nevztahuje se akce 1+1)

Šunková s mozzarellou
Sýrová se slaninou
Prosciutto s mozzarellou, cherry rajčaty a kapary
Prosciutto s ventricina pikante, tvarůžky, cibulkou a mozzarellou
Šunková se špenátem, mozzarellou, ventriciou pikante, hermelínem

99,99,109,109,109,-

Pizza chléb od 250 g

s česnekem a eidamem

75,- s česnekem a balkánským sýrem

83,-

s česnekem a uzeným sýrem
s česnekem a hermelínem

82,- s česnekem a nivou
82,-

85,-

Pizza chléb od 300 g

s eidamem, slaninou a česnekem
s nivou, salsicia klobásou a česnekem
se slaninou, sýrem, tvarůžkami,

89,- s eidamem, ventricina pikante a česnekem 95,99,- s nivou, slaninou, prosciuttem a česnekem 115,115,- se slaninou, ventricina pikante, sýrem,
115,-

cibulkou a česnekem

kyselou okurkou a česnekem

Pizza "40" 600 g
(Nevztahuje se akce 1+1)
1. Quattro Salami
279,(tomato, mozzarella, šunka, vysočina, it.salám pikantní, cibule, klobása)
2. Roma (tomato, uzený sýr, hermelín, anglická, vejce, cibule, klobása)
279,3. Provinciale (smetana, mozzarella, šunka, špenát, česnek, hermelín,
279,it.salám pikantní)
4. Al Capone (tomato, mozzarella, žampióny, šunka, klobása, anglická, rajčata)
279,5. Quattro Formagi s angl.slaninou
279,(smetana, mozzarella, niva, hermelín, uz.sýr, anglická)
6. San Antonio
279,(smetana, mozzarella, anglická, cibule, hermelín, it.salám pikantní, vejce)
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

8,28,35,45,45,55,50,-

tatarská omáčka
pizza krabice
obal jídlo, polévka/obal salát/alobal
kečup, smetana

20,13,10,10,-

Vaříme pro Vás od 11.00 hod

apartmany bb
Ubytování nad 3 noci snídaně v ceně. (pouze v době podávání snídaní)
Na pokoj je možno dát 1 přistýlku (350,- Kč)

Apartmán Klasik pro 1 osobu
Apartmán Klasik pro 2 osoby
Apartmán Klasik pro 3 osoby
Apartmán Klasik pro 4 osoby
Apartmán Lux pro 1 osobu
Apartmán Lux pro 2 osoby

1 100,- Kč
1 390,- Kč
1 850,- Kč
2 450,- Kč
1 500,- Kč
1 950,- Kč

