Pizzáink
Tradicionális és modern olasz pizzák
Pizzáinkat eredeti olasz recept szerint, kiváló minőségű hazai és
válogatott olasz alapanyagok felhasználásával készítjük. Pizzarendelés: 11:00- 21:00-ig.
Kiszállítás: Noszvajra díjtalan, Szomolya, Bogács: 4 pizzáig 600 Ft, az ötödiktől ingyenes.

Margaréta: paradicsom, mozzarella, oregánó

1 890 Ft

Margherita del Vesuvio: koktél paradicsom, gyúrt mozzarella, olíva olaj, bazsalikom

2 790 Ft

Sonkás: paradicsom, mozzarella, prágai sonka

2 790 Ft

Gombás: paradicsom, mozzarella, friss gomba

2 790 Ft

Kukoricás: paradicsom, mozzarella, kukorica

2 790 Ft

Nápolyi szalámis: paradicsom, mozzarella, nápolyi édes szalámi

2 790 Ft

Sonkás- kukoricás: paradicsom, mozzarella, prágai sonka, kukorica

2 890 Ft

Marinara: koktél paradicsom szósz, fokhagyma, olíva olaj, oregano, bazsalikom

2 790 Ft

Romana: paradicsom, gyúrt mozzarella, olíva olaj, szardella, bazsalikom

2 890 Ft

Carciofi e pancetta: gyúrt mozzarella, articsóka, húsos szalonna, parmezán, olíva olaj

2 890 Ft

Diavola del Zolio: koktél paradicsom, gyúrt mozzarella, erős kolbász, parmezán,

2 990 Ft

olíva olaj,pepperoni, friss bazsalikom

Quattro stagioni: paradicsom, mozzarella, friss gomba, articsóka, prágai sonka,

3 190 Ft

fekete olíva

Capricciosa: koktél paradicsom, gyúrt mozzarella, articsóka, fekete olíva, szardella,

3 190 Ft

füstölt kolbász, olíva olaj

Songoku: paradicsom, mozzarella, prágai sonka, gomba, kukorica

2 990 Ft

Négy sajtos: paradicsom, gyúrt mozzarella, füstölt sajt, gorgonzola , camambert sajt

2 990 Ft

Tonhalas: paradicsom, mozzarella, tonhal, lilahagyma

2 990 Ft

Mexikói: paradicsom, mozzarella,kukorica, chilis bab, hagyma, prágai sonka

2 990 Ft

Bresaola, ruccola e grana: pardicsom, mozz. pácolt marhasonka, grana padano sajt, rukola 3 790 Ft
Hawai: paradicsom, mozzarella, prágai sonka, ananász

2 990 Ft

Vegetáriánus: paradicsom, mozzarella, gomba, cukkini, kukorica, friss paradicsom

2 990 Ft

Calzone (hajtott): paradicsom, mozzarella, prágai sonka, gomba

2 990 Ft

Tiroli: paradicsom, mozzarella, tiroli speck, vargánya

3 690 Ft

Pármai: paradicsom, mozzarella, pármai sonka, rukkola

3 790 Ft

Parmezán: koktél paradicsom, gyúrt mozzarella, parmezán, petrezselyem zöld

2 790 Ft

Gorgonzolás: paradicsom, mozzarella, gorgonzola, friss spenót

2 990 Ft

Ricotta e ruccola: paradicsom, fior di latte, krémes ricotta, ruccola, fokhagyma chips

2 990 Ft

Magyaros szájíz szerint készített pizzáink
2 990 Ft

Magyaros: paradicsom, mozzarella, csípős paprika, friss paradicsom
füstölt kolbász, hagyma, húsos szalonna

Húsimádó: paradicsom, mozzarella, bacon, kolbász, prágai sonka, szalámi

2 990 Ft

Tejfölös Calzone (hajtott): tejföl, füstölt mozzarella, prágai sonka, tükörtojás

2 990 Ft

Görög : tejf. alap, mozzarella, prágai sonka, uborka, paradicsom, hagyma, oregano, feta

2 990 Ft

Don Carlo : tejf. alap, fokhagyma, kukorica, tarja, mozzarella

2 890 Ft

Kapros, juhtúrós: paradicsom,mozzarella, prágai sonka, juhtúró, kapor,

2 990 Ft

Extrák, választható feltétek:
Ketchup:

200 Ft/ db

Hagyma, fokhagymás olaj, tojás

300 Ft/ adag

Zöldségfélék

400 Ft/ adag

Húsfélék, halak, sajtok

600 Ft/ adag

Vargánya,rukkola, erdei gombák, gyúrt mozzarella, fior di latte

800 Ft/ adag

Tiroli speck, pármai sonka, bresaola

1 000 Ft/ adag

Jó étvágyat kívánnak az étterem dolgozói,
Drahos László konyhafőnök, Bata Zoltán főúr, és Bujdosó István üzletvezető.
Áraink Magyar Forintban értendők és tartalmazzák az általános forgalmi adót,
és 10 % szervizdíjat.
Az ételek csomagolására 200 forintot számolunk fel.

Üzemeltető: Noszvaji Rozmaring Kft.

