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SALÁTÁK
Vegyes saláta (jégsaláta, hagyma, paradicsom, uborka, 
balzsamecet, olivaolaj, oregano)  1590
Capricciosa saláta (jégsaláta, hagyma, paradicsom, 
uborka, sonka, sajt, balzsamecet, olivaolaj, oregano) 1690
Görög saláta (feta sajt, uborka, lila hagyma, paradicsom, 
feket-, zöld oliva, citromlé, olivaolaj, oregano, bazsalikom) 1690
Tonhalsaláta (jégsaláta, hagyma, uborka, kapribogyó, 
tonhal,  balzsamecet, olivaolaj, oregano) 1790
Cézár saláta (jégsaláta, roston sült csirkemell, 
cézár öntet, pirított kenyérkockák, parmezán) 1790

 
paradicsomos alap, tejfölös alap, 
fokhagymás-tejfölös alap, 
kapros-tejfölös alap
hagyma, lilahagyma, gomba, 
paradicsom, zöldpaprika, kukorica,  
borsó, bab, brokkoli, fokhagyma
ananász, barack, articsóka,
spárga, fekete oliva, zöld oliva, 
pepperoni, csípős pepperoni, sonka, 
kolbász, szalámi, szalonna, virsli, tojás 
sajt, füstölt sajt,
mozzarella, parmezán, 
juhtúró,szardínia, szardella,
tonhal, tenger gyümölcsei, garnéla, 
kapribogyó, tarja, csirke
fokhagymás-tejfölös szósz, 
kapros-tejfölös szósz, 
paradicsom szósz

PIZZA ALAPOK, FELTÉTEK

Alapítva

 
2004

ITALOK, SALÁTÁK, DESSZERTEK ÜDÍTŐK
Coca-Cola, Fanta (1,25 L) 550
Coca-Cola, Fanta (1,75 L) 600

DOBOZOS SÖRÖK
Arany Ászok (0,5 L) 500
Gösser (0,5 L) 550

SZÉNSAVMENTES ÜDÍTŐK 
Őszi, Narancs, Alma (1,0 L) 550
Jeges tea - citrom, barack (0,5 L) 500
Jeges tea - citrom, barack (1,5 L) 600

ÁSVÁNYVÍZ
Szénsavas (0,5 L) 400
Szénsavmentes (0,5 L) 400

DESSZERTEK
Mars, Twix, Snickers 300
Marlenka 600

Az étlapon szereplő pizzákon egy feltét cserélhető azonos árkategóriában!
Minden más feltét cserét LEGÓ pizzaként számolunk ki!

INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS BIATORBÁGYRA! Kiszállítási díj Pátyra: 400 Ft; Peca-tóra, Outlet Centerbe: 500 Ft; Herceghalomra, Etyekre: 600 Ft

Telefon: (23) 53 23 23 | Mobil: (30) 4 17 17 17
Minimum rendelés 1000 Ft! Ingyenes csomagolás!
Bankkártyával és Szép kártyával is rendezheti számláját! 
ÁFA-S számla igényüket kérjük előre jelezzék! Áraink Forintban értendők!

Nyitvatartás: minden nap 11.00-22.00
Dec. 24-, 25-, 26-án,
Dec. 31-én és Jan. 1-én,
Nagypéntektől húsvét hétfőig } ZÁRVA

Ajánlatunk 2021 november 1-től, visszavonásig érvényes!
AZ ÁRVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

Kicsi (26cm) Nagy (30cm)  Családi (51cm)

FELÁR NÉLKÜL EGYMÁSSAL CSERÉLHETŐK
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 300 400

                               300

INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS BIATORBÁGYRA! Kiszállítási díj Pátyra: 400 Ft; Peca-tóra, Outlet Centerbe: 500 Ft; Herceghalomra, Etyekre: 600 Ft

Alkoholos italainkat csak 18 év felettiek rendelhetik! 

TOVÁBBI AJÁNLATAINKAT KERESSE A FACEBOOKON!



    TÁLTOS PIZZA
 1 Legó (paradicsomszósz, sajt + feltétek, amelyeket az étlap túloldaláról választhat ki!)
 2 Ürgehegy (paradicsomszósz, sajt, sonka, oregano)
 3 Soha (paradicsomszósz, sajt, sonka, hagyma, oregano)
 4 Torbágy (paradicsomszósz, sajt, sonka, kukorica, oregano)
 5 Songoku (paradicsomszósz, sajt, sonka, gomba, kukorica, oregano)
 6 Szarvashegy (paradicsomszósz, sajt, gomba, kukorica, borsó, paradicsomkarika, oregano) 
 7 Fitness (paradicsomszósz, sajt, oliva, ananász, kukorica, oregano)
 8 Viadukt (paradicsomszósz, sajt, kolbász, pepperoni, oregano)
 9 Karikás (paradicsomszósz, sajt, szalámi, paradicsomkarika, oregano)
 10 Sváb (paradicsomszósz, sajt, virsli, hagyma, zöldpaprika, oregano)
 11 Nocsak-Nocsak (paradicsomszósz, füstölt sajt, kolbász, csípős pepperoni, zöldpaprika, fokhagyma, oregano)
 12 Iharos (paradicsomszósz, füstölt sajt, sonka, gomba, kukorica, hagyma, oregano)
 13 Katalinhegy (paradicsomszósz, sajt, sonka, szalámi, gomba, kukorica, oregano)
 14 Bia (paradicsomszósz, sajt, sonka, szalonna, zöldpaprika, tükörtojás, oregano)
 15 Mexikói (paradicsomszósz, sajt, vörösbab, kolbász, szalonna, hagyma, pepperoni, oregano)
 16 Magyaros (paradicsomszósz, sajt, sonka, szalonna, kolbász, zöldpaprika, hagyma, paradicsomkarika, oregano)
 17 Táltos (paradicsomszósz, sajt, szalonna, kolbász, zöldpaprika, hagyma, tükörtojás, oregano)
 18 Húsos (paradicsomszósz, sajt, sonka, kolbász, szalámi, szalonna, hagyma, oregano)
 19 Capri (paradicsomszósz, sajt, szardella, kapribogyó, paradicsomkarika, fokhagyma, oregano)
 20 Peca tó (paradicsomszósz, sajt, szardella, szardínia, tonhal, fokhagyma, oliva, oregano)

   PIZZA ITALIANA
 1 Pizza all’ aglio (paradicsomszósz, fokhagyma)
 2 Pizza Margherita (paradicsomszósz, sajt, bazsalikom, oregano)
 3 Pizza al pomodoro (paradicsomszósz, sajt, dupla paradicsomkarika, oregano)
 4 Pizza al prosciutto e funghi (paradicsomszósz, sajt, sonka, gomba, oregano)
 5 Calzone (paradicsomszósz, sajt, sonka, tojás, paradicsomkarika, oregano - félbehajtott tészta)
 6 Pizza con pepperoni (paradicsomszósz, sajt, pepperoni, oliva, oregano)
 7 Pizza al prosciutto (paradicsomszósz, sajt, sonka, oliva, oregano)
 8 Pizza ai funghi (paradicsomszósz, sajt, gomba, parmezán, oregano)
 9 Pizza con verdura (paradicsomszósz, sajt, gomba, kukorica, articsóka, hagyma, oregano)
 10 Pizza Hawaii (paradicsomszósz, sajt, sonka, kukorica, ananász, oregano)
 11 Pizza diavola (paradicsomszósz, sajt, szalámi, pepperoni, oliva, hagyma, fokhagyma, oregano)
 12 Pizza di carciofi e prosciutto (paradicsomszósz, sajt, sonka, articsóka, oregano)
 13 Pizza capricciosa (paradicsomszósz, sajt, sonka, gomba, articsóka, oliva, oregano)
 14 Pizza quattro stagioni (paradicsomszósz, sajt, sonka, gomba, szalámi, articsóka, oregano)
 15 Pizza quattro formaggi (paradicsomszósz, parmezán, mozzarella, füstölt sajt, sajt, oregano)
 16 Pizza Napoletana (paradicsomszósz, sajt, szardella, hagyma, fokhagyma, oregano)
 17 Pizza al tonno (paradicsomszósz, sajt, tonhal, hagyma, oregano)
 18 Pizza Siciliana (paradicsomszósz, sajt, kolbász, szardella, pepperoni, oregano)
 19 Pizza Sardenaira (paradicsomszósz, sajt, szardínia, hagyma, oliva, fokhagyma, oregano)
 20 Pizza ai frutti di mare (paradicsomszósz, sajt, tenger gyümölcsei, fokhagyma, oregano)

   PIZZA KÜLÖNLEGESSÉGEK
 1 Brokkolis (paradicsomszósz, sajt, brokkoli, oregano)
 2 Tarjás (paradicsomszósz, sajt, tarja, oregano)
 3 Csirkés (paradicsomszósz, sajt, csirkehús, oregano)
 4   Szarvasugrás (paradicsomszósz, sajt, spárga, oliva, oregano)
 5 Közel s távolkeleti (paradicsomszósz, sajt, csirkehús, barack, oregano)
 6 Spárta (paradicsomszósz, sajt, spárga, tarja, oregano)
 7 Harci csirke (paradicsomszósz, sajt, csirkehús, csípős pepperoni, zöldpaprika, fokhagyma, oregano)
 8 Füzes (paradicsomszósz, sajt, parmezán, tarja, paradicsomkarika, oregano)
 9 Juhtúrós (tejfölös alap, juhtúró, füstöltsajt, szalonna, lilahagyma, oregano)
 10 Nyakaskő (tejfölös-fokhagymás alap, sajt, tarja, brokkoli, tojás, oregano)
 1 1 Madárszirt (tejfölös-fokhagymás alap, sajt, csirkehús, kapribogyó, spárga, oregano)  
 12 Garnélás (paradicsomszósz, sajt, garnéla, fokhagyma, oregano)

 

 Kicsi (26cm) Nagy (30cm) Családi (51cm)
 1400 1650 3500

 1600 1850 3750

 1700 1950 4050

 1800 2150 4450

 Kicsi (26cm) Nagy (30cm) Családi (51cm)
 1400 1650 3500

 1600 1850 3750

 1700 1950 4050

 1800 2150 4450

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS MINDEN NAP  TEL: (23) 53 23 23 MOBIL: (06 30) 4 17 17 17

ÍZLÉS SZERINT VASTAG VAGY VÉKONY TÉSZTÁVAL SÜTJÜK!  Kicsi (26cm) Nagy (30cm) Családi (51cm)

 1600 1850 3750

 1700 1950 4050

 1800 2150 4450

CSÍPŐS NAGYON CSÍPŐS HALAS HÚSNÉLKÜLI TOJÁSOS

INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS BIATORBÁGYRA! Kiszállítási díj Pátyra: 400 Ft; Peca-tóra, Outlet Centerbe: 500 Ft; Herceghalomra, Etyekre: 600 Ft


