
PIZZA u HASIČŮwww.pizzauhasicu.czTEL.: 777 00 90 80smluvní cenyPrůběžná 1108/77, Praha 10
PIZZA Ø  32    /      Ø 45
1.   MARGHERITA tomato, mozzarella, bazalka 100 Kč   /   160 Kč

(alergeny - lepek, mléko)2.   ŠUNKOVÁ tomato, mozzarella, šunka 110 Kč   /   190 Kč
(alergeny - lepek, mléko)3.   SALAMI tomato, mozzarella, paprikový salám 110 Kč   /   190 Kč
(alergeny - lepek, mléko)4.   SLANINOVÁ tomato, mozzarella, anglická slanina, červená cibule 125 Kč   /   200 Kč
(alergeny - lepek, mléko)5. CAPRICCIOSA tomato, mozzarella, šunka, žampiony, bazalka 125 Kč   /   200 Kč
(alergeny - lepek, mléko)6.   HAWAI tomato, mozzarella, šunka, ananas 125 Kč   /   200 Kč
(alergeny - lepek, mléko)7.   FUNGHI tomato, mozzarella, žampiony, bazalka 110 Kč   /   190 Kč
(alergeny - lepek, mléko)8.   QUATTRO FORMAGGI smetana, mozzarella, gorgonzola, Gran Moravia, uzený sýr 130 Kč   /   215 Kč
(alergeny - lepek, mléko, sojový lecitin)9.   TONNO tomato, mozzarella, tuňák, červená cibule, zelené olivy 130 Kč   /   210 Kč
(alergeny - lepek, mléko, ryby)10. EMILIANA smetana, mozzarella, šunka, tuňák, červená cibule 135 Kč   /   215 Kč
(alergeny - lepek, mléko, sojový lecitin, ryby)11. NAPOLETANA tomato, mozzarella, ančovičky, zelené olivy, červená cibule 135 Kč   /   215 Kč
(alergeny - lepek, mléko, ryby)12. LA FANDA tomato, mozzarella, anglická slanina, klobása, camembert, chilli 135 Kč   /   215 Kč
(alergeny - lepek, mléko)13. MESSICANA tomato, mozzarella, paprikový salám, červená cibule, chilli, vejce, kukuřice 130 Kč   /   210 Kč
(alergeny - lepek, mléko, vejce)14. QUATTRO SALAMI tomato, mozzarella, šunka, paprikový salám, anglická slanina, klobása 135 Kč   /   215 Kč
(alergeny - lepek, mléko)15. SCALOPPINE DIJON tomato, mozzarella, vepřová panenka, červená cibule, česnek, brokolice 135 Kč   /   215 Kč
(alergeny - lepek, mléko, hořčice)16. POLLO tomato, mozzarella, kuřecí maso, gorgonzola, kukuřice 130 Kč   /   215 Kč
(alergeny - lepek, mléko)17. SPINACI tomato, mozzarella, špenát, vejce, anglická slanina, česnek 130 Kč   /   210 Kč
(alergeny - lepek, mléko, vejce)18. VEGETARIANA tomato, mozzarella, špenát, žampiony, kukuřice, brokolice, česnek 125 Kč   /   200 Kč
(alergeny - lepek, mléko)19. HASIČ tomato, mozzarella, čerstvé rajče, šunka, paprikový salám, camembert, 130 Kč   /   210 Kččervená cibule, chilli (alergeny - lepek, mléko)20. QUATTRO STAGIONI 1/4 capricciosa, 1/4 margherita, 1/4 salami, 1/4 tonno 130 Kč   /   210 Kč
(alergeny - lepek, mléko, ryby)21. TVARŮŽEK smetana, mozzarella, olomoucké tvarůžky, anglická slanina, červená cibule 130 Kč   /   210 Kč
(alergeny - lepek, mléko, sojový lecitin)22. PICANTE tomato, mozzarella, paprikový salám, anglická slanina, chilli, 130 Kč   /   210 Kččervená cibule, Gran Moravia (alergeny - lepek, mléko)23. SALMONE smetana, mozzarella, uzený losos, zelené olivy, citron 135 Kč   /   215 Kč
(alergeny - lepek, mléko, sojový lecitin, ryby)24. POLLO con SPINACI smetana, mozzarella, kuřecí maso, špenát, česnek 130 Kč   /   215 Kč
(alergeny - lepek, mléko, sojový lecitin)25. LAMPONI con CANELLA smetana, sladké mascarpone, lesní maliny, skořice                                125 Kč   /
(alergeny - lepek, mléko, sojový lecitin)

PŘÍSADY NAVÍC: zelenina 15 Kč   /   30 Kč
uzenina 20 Kč   /   35 Kč
sýr, maso, tuňák, ančovičky, uzený losos (alergeny - mléko, ryby) 30 Kč   /   50 Kč
vejce, česnek (alergeny - vejce) 10 Kč
chilli 5 Kč
bylinková bageta (alergeny - lepek, mléko) 15 Kč
smetana (výměna za tomatový podklad)(alergeny - mléko) 5 Kč   /   10 Kč

Obaly ZDARMA (veškeré ceny jsou včetně obalů)
Rozvoz pouze od 2 pizz (ZDARMA do 5km)
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NEALKO NÁPOJE0,5 l Kofola  pet 25,-0,5 l RC Cola pet 25,-0,25 l RC Cola sklo 20,-0,5 l Orangina pet 30,-0,5 l Ice tea 30,-0,5 l Vinea pet 25,-0,33 l Jupík pet 20,-0,33 l Rajec jemně perlivá/neperlivá sklo 20,-0,75 l Rajec jemně perlivá/neperlivá pet 20,-1,5 l Rajec jemně perlivá/neperlivá pet 25,-0,25 l Ginger beer 25,-
TEPLÉ NÁPOJEEspresso 30,-Cappuccino 35,-Cafe Latte 35,-Cafe Vídeň 35,-Čaj ovocný,černý 20,-Grog 35,-Med, smetánka 3,-
PIVA0,5 l Gambrinus Excelent plech 30,-0,5 l Radegast nealko plech 25,- 
DESTILÁTY0,04 l Božkov tuzemský 30,-0,04 l Becherovka 35,-0,04 l Fernet 35,-0,04 l Vodka Absolut 40,-
ROZLÉVANÁ VÍNA0,15 l Vino da Tavola 25,-(bianco,rosso)

ČERSTVÉ BAGETY
CAESAR bageta, ledový salát, anglická slanina, kuřecí maso, caesar dresing, hoblinky Gran Moravia 85 Kč

(alergeny - lepek, mléko, vejce, hořčičné semínko, ryby, hořčice)CAPRESE bageta, ledový salát, mozzarella, čerstvé rajče, bazalka 85 Kč
(alergeny - lepek, mléko)TONNO bageta, ledový salát, tuňák, čerstvé rajče, vejce, francouzský dresing 85 Kč
(alergeny - lepek, mléko, vejce, hořčičné semínko, ryby)GYROS bageta, ledový salát, kuřecí maso gyros, zakysaná smetana, česnek, červená cibule 85 Kč
(alergeny - lepek, mléko, vejce, soja, celer, sezam, hořčice)

ČERSTVÉ SALÁTY
CAPRESE mozzarella, olej extra virgine, čerstvé rajče, bazalka, bylinková bageta 90 Kč

(alergeny - lepek, mléko)MISTA ledový salát, olej extra virgine, paprika, rajče, okurka, zelené olivy, pečivo 95 Kč
(alergeny - lepek)CAESAR ledový salát,  kuřecí maso, anglická slanina, rajče, hoblinky Gran Moravia, caesar dresing, bylinková bageta 130 Kč
(alergeny -  lepek, mléko, vejce, hořčičné semínko, ryby, hořčice)GRECA ledový salát, olej extra virgine, rajče, okurka, paprika, červená cibule, zelené olivy, balkánský sýr, pečivo 125 Kč
(alergeny - lepek, mléko)SALMONE ledový salát, uzený losos, okurka, paprika, rajče, koprový dresing, citron, pečivo 130 Kč
(alergeny - lepek, mléko, ryby)POLLO ledový salát, olej extra virgine, paprika, rajče, okurka, kukuřice, kuřecí maso, pečivo 130 Kč
(alergeny - lepek)

Obaly ZDARMA (veškeré ceny jsou včetně obalů)
Rozvoz pouze od 2 pizz (ZDARMA do 5km)

jidelni listek:Sestava 1 19.1.2017 9:42 Stránka 2


