PIZZY

Průměr 23/34 cm

Klasické
1

MARGHERITA

98/147

Rajčatová omáčka, mozzarella, čerstvá bazalka

2

ŠUNKOVÁ

98/147

3

HAWAI

98/147

4

VEGETARIÁN

98/147

Rajčatová omáčka, sýr, šunka
Rajčatová omáčka, sýr, šunka, ananas

Rajčatová omáčka, žampiony, kukuřice, paprika,
pórek, rajče

Oblíbené
5

SÝROVÁ

116/174

6

INFERNO

116/174

7
8
9

Smetanový základ, sýr, balkán, hermelín, mozzarella

Grilovací omáčka, sýr, salám, žampiony, feferonky,
paprika, cibule

NEPTUN

116/174

Rajčatová omáčka, sýr, treska ala losos, č. cibule,
zakysaná smetana, oregano

DON CORLEONE

116/174

Rajčatová omáčka, sýr, grilované kuře, kukuřice,
špenát, niva

KUŘE GRIL

116/174

Grilovací omáčka, sýr, grilované kuře, žampiony,
paprika, cibule

10 PAMPELIŠKA
116/174
Rajčatová omáčka, sýr, salám, šunka, žampiony,
ananas
11 SALÁMOVÁ
Grilovací omáčka, sýr, salám, paprikáš

116/174

12 PŘEKVÁPKO
116/174
Česnekové máslo, sýr, grilované kuře, pórek,
čerstvá bazalka
13 BERUŠKA

116/174

14 SLANINKA

116/174

Rajčatová omáčka, sýr, šunka, hermelín, brusinky

Grilovací omáčka, chedar, extra porce slaniny,
klobása

Srdcovky
15 KLASIK
130/195
Rajčatová omáčka, sýr, salám, šunka, paprika,
klobása, č. olivy, č. cibule
16 MASOPUST
130/195
Grilovací omáčka, sýr, salám, šunka, slanina,
klobása
17 MEXIKÁN

130/195

18 SCHWARZWALDSKÁ

130/195

Grilovací omáčka, sýr, paprikáš, feferonky, kukuřice,
slanina
Rajčatová omáčka, sýr, schwarzwaldská šunka,
žampiony, sušená rajčata v olivovém oleji, jarní
cibulka, sýr grana padano

19 DELIVERY

Sweet chilli omáčka, sýr, vepřová panenka,
karamelizovaná cibulka

130/195

139

SÝROVÉ

139

ŠPENÁTOVÉ

129

Noky, sýr, smetana, balkán, niva, bazalka, mozzarella

Noky, sýr, smetana, balkán, špenát, česnek, mozzarella

KUŘECÍ

159
129

fusilli, sýr, smetana, grilované kuře, balkán, kukuřice,
pórek, grilovací koření

SLANINOVÉ

129

ŠPENÁTOVÉ

129

fusilli, sýr, grilovací omáčka, slanina, cibule

BOLOŇSKÉ

139

CARBONARA

139

špagety, boloňská omáčka, masové koule, sýr grana
padano
špagety, panceta, olivový olej, sýr grana padano,
vejce, pepř

ČERSTVÉ SALÁTY
ŘECKÝ

109

ŠOPSKÝ

109

TĚSTOVINOVÝ

129

CAESAR

139

S KUŘECÍM MASEM

139

Rajče, okurka, paprika, č. cibule, balkán, oregano,
č. olivy, olivový olej

Římský salát, caesar zálivka, grilované kuře, krutony,
sýr grana padano
Ledový salát, rajče, okurka, paprika, dresing,
grilované kuře, krutony, sýr grana padano

BAGETY A SANDWICHE
DELIVERY

99

FARMÁŘSKÁ

99

S MASOVÝMI KOULEMI

99

bageta, sladká chilli omáčka, vepřová panenka,
karamelizovaná cibulka

ZAPÉKANÉ TĚSTOVINY
fusilli, sýr, chedar, sýr grana padano, smetana,
oregáno, panceta

129

špagety, olivový olej, česnek, petržel, chilli paprička

Těstoviny, dresing, grilované kuře, slanina, paprika,
kukuřice, jarní cibulka, polníček

KUŘECÍ

CHEDAROVÉ

AGLIO OLIO

Rajče, okurka, paprika, č. cibule, balkán, koření,
vinný ocet, olivový olej

ZAPÉKANÉ NOKY
Noky, sýr, smetana, grilované kuře, balkán, kukuřice,
pórek, grilovací koření, mozzarella

ČERSTVÉ ŠPAGETY

fusilli, sýr, smetana, grilované kuře, balkán, špenát,
česnek

bageta, grilovací omáčka, grilované kuře, chedar,
slanina, č. cibule

bageta, rajčatová omáčka, masové koule, smažená
cibule, chedar

CLUB SANDWICH

119

BAGETA MENU

159

SANDWICH MENU

179

toust, majonéza, ledový salát, rajče, kuře, slanina,
vejce
Bageta, patatas s omáčkou, limča v plechu

club sandwich, patatas s omáčkou, limča v plechu

SVAČINKY
PATATAS

59

GARLIC PIZZA BREAD

65

SÝROVÉ TYČINKY

49

pečené brambory s olivovým olejem a rozmarýnem,
s omáčkou
pizza těsto, česnekové máslo, sýr grana padano
5 ks tyčinek se sýrem grana padano, s omáčkou

PÁRTY TYČINKY

195

MEGAPORCE MINIPÁREČKŮ

195

25 ks sýrových tyčinek, 3 omáčky

30 kusů párečků v pizza těstě s velkou porcí
rajčatové omáčky

GRILOVACÍ

19

RAJČATOVÁ

19

TATARSKÁ

19

ČESNEKOVÁ

19

KARI

19

SE SUŠENÝMI RAJČATY

19

PITÍ
COLA, FANTA SPRITE

29

BAKALÁŘ NEALKO

35

BAKALÁŘ ZA STUDENA CHMELENÝ

45

RED BULL

59

plech 0,5 l
plech 0,5 l

plech 0,25 l

Gastro pass
Ticket Restaurant
Moje stravenka
Chéque Déjeuner

Lze zaměnit až 2 ingredience stejného typu
(šunka za salám, jiná omáčka,…)

DOMÁCÍ OMÁČKY

plech 0,33 l

Přijímáme hotovost, platební karty
nebo tyto stravenky a stravenkové karty

Ingredience navíc

Sýry, uzenina 19 velká pizza, bageta
		
14 malá pizza, noky,
těstoviny, saláty
Ovoce, zelenina 14 velká pizza, bageta
		
11 malá pizza, noky,
těstoviny, saláty

Rozvoz po okolí

DELIVERY PIZZA

Nábřeží Dr. Beneše 2354
restaurace Bazén
Rakovník

Lubná, Lužná I......................................... od 400 Kč
Senec, Lišany, Olešná............................. od 450 Kč
Lužná II, Senomaty, Pavlíkov................... od 500 Kč
Další vesnice na internetových stránkách.

Tel.: 774 511 101

Ceny jsou konečné včetně dopravy
a obalového materiálu.

Poslední objednávka 20.30 h

Zdarma vám můžeme přibalit příbor.
Seznam alergenů naleznete na našich stránkách.

Veškeré aktuální informace
jsou na internetových stránkách.

www.deliverypizza.cz

Otevírací doba
Po–Pá 10–21
So–Ne 11–21

www.deliverypizza.cz
Rozvoz i po okolí zdarma!
KAŽDÝ TÝDEN JINÁ AKČNÍ PIZZA
Pondělí až pátek – krémová polévka
a hlavní jídlo. Info na našich stránkách.

