
Větší výběr na www.pizza-doma.cz
nebo se zeptejte u operátorky na +420 777 266 887

PIZZA
34 cm, 500 g

PIZZA EXXXTREME
34 cm, 750 g

TAK TROCHU JINÝ KOLÁČ
34 cm, 500 g

jahodová pizza        jahodové pyré, jahody, tvaroh, drobenka 191,-

šunková šunka, sýr, rajčatové sugo 180,- 
salami salám, sýr, rajčatové sugo 193,-
houbová žampiony, šunka, sýr, bešamel 193,-
cosa nostra salám, ančovičky, olivy, sýr, česnek, rajčatové sugo 206,-
hawai šunka, ananas, sýr, rajčatové sugo 193,-
gladiator slanina, sýr, sázené vejce, uzený sýr, cibule, česnek, rajčatové sugo 199,-
gladiator hot      slanina, cibule, česnek, piri piri, uzený sýr, sýr, rajčatové sugo 199,-
formaggi mix      niva, uzený sýr, eidam, sýr parmaz. typu, rajčatové sugo 206,- 
italia sušená šunka, sušená rajčata, čerstvá rajčata, sýr parmaz. typu, rajčatové sugo 212,- 
crema šunka, sýr, sýr parmaz. typu, smetana 199,-
budapest      klobása, sýr, česnek, čerstvé feferony, rajčatové sugo 193,-
prosciutto crudo prusciutto crudo, sýr, rukola, rajčatové sugo 212,-
toreador klobása, paprika, rajčata, cibule, kukuřice, olivy, sýr, rajčatové sugo 206,-
4 roční období šunka, kuřecí maso, niva, slanina, žampiony, cibule, sýr, rajčatové sugo      212,- 
hermelín šunka, hermelín, sýr, černé olivy, bešamel 206,- 
mattina šunka, sýr, cibule, sázená vejce, kysaná smetana, rajčatové sugo 206,-
mexičan       salám, sýr, fazole, jalapeňos, kozí rohy, cibule, kukuřice, rajčatové sugo 206,-
americana      salám, sýr, slanina, feferony, rajčatové sugo  199,- 
mia kuřecí maso, šunka, sýr, smetana  199,- 

+OBAL 15,-

italia extreme
sušená šunka, slanina, šunka, olivy, sušená rajčata, česnek, sýr parmaz. typu, sýr, rajčatové sugo 271,-

extreme tuning
šunka, slanina, klobása, kuřecí maso, cibule, vejce, sýr, rajčatové sugo 271,-

extreme hot       + 10° Gambrinus (v ceně) 
slanina, klobása, cibule, česnek, feferony, jalapeňos, piri piri, chilli, sýr, rajčatové sugo 271,-

Všechny pizzy lze objednat také ve velikosti
GIGA (60 cm)

nebo

METROVKA (1m) 
největší pizza v ČR, doporučujeme pro 8 - 10 osob

gladiator hot      

budapest      

mexičan      
americana      

       

formaggi mix      

jahodová pizza        



DESERTY

KUŘECÍ KŘIDÉLKA,
BURGERY, HOTDOGY

TĚSTOVINY, RIZOTA, NOKY
400 g

ZAPÉKANÉ SPECIALITY
400 g

ZELENINOVÉ SALÁTY
400 g

CHINA
150 g masa

rizoto risi bisi kuřecí maso, šunka, cibule, hrášek, sýr parmaz. typu  181,-
penne s kuřecím masem kuřecí maso, smetana, sýrový mix         184,-
noky se slaninou noky, slanina, cibule, česnek, rajčata, sýr 159,-
noky se špenátem noky, listový špenát, kuřecí maso, česnek, cibule           184,-
tagliatelle carbonara široké nudle, slanina, smetana, cibule, žloutek 181,-

lasagne bolognese mleté maso, boloňská omáčka, bešamel, sýr 194,-
lasagne pollo alla spinachi kuřecí prsa, špenát, smetana, sýr parmaz. typu, česnek   201,-
noky z pece noky, kuřecí maso, smetana, sýr 183,-
penne al forno kuřecí maso, brokolice, sýrová omáčka 183,-

neobyčejně vlahý čokoládový dortík 110 g  71,- 
jahodová pizza 20 cm/jahodové pyré, jahody, tvaroh, drobenka 81,- 

více na webu nebo u operátorky

caesar s kuřetem kuřecí maso, sýr parmaz. typu, římský salát, krutony 162,-
caesar se slaninou pražená slanina, sýr parmaz. typu, římský salát, krutony 162,-  

kuře podivuhodné chuti smažené kuřecí kostky v těstíčku, sladkopálivá omáčka, mix salát     181,-
nudle s kuřecím masem kuřecí nudličky, čínské nudle, zelenina, černé houby, cibule, česnek     181,-
kuře sečuán (ostré) kuřecí nudličky, zelenina, feferony, sečuánská omáčka 181,-
kuře kung pao kuřecí nudličky, zelenina, zázvor, cibule, arašídy 181,-

Větší výběr na www.pizza-doma.cz
nebo se zeptejte u operátorky na +420 777 266 887




