DENNÍ MENU ROZVOZ PIZZA WEST prosinec 2018
Platí od 11:00 do 17:00 anebo do vyprodání

Pondělí:
I.
II.
III.
IV.
V.

5541 Penne al Forno
125,(těstoviny zapečené s omáčkou al Pomodoro, smetanou, eidamem a parmezánem)
5542 Kuřecí prso, houbovo-smetanová omáčka, dušená rýže
125,5543 CAESAR salát s kuřecím masem
125,(mix křupavých salátů, okurka, rajské, kukuřice, krutóny, parmezán, grilovaná kuřecí prsíčka,
caesar dressing)
5544 Pizza BOLOGNESE 30 cm
125,(tomatová omáčka, mozzarella, ragú s mletým vepřovým a hovězím masem, parmezán)
5545 Pizza ROMAGNA 30 cm
133,(tomatová omáčka, mozzarella, parmezán, sušená rajčata, lesní hřiby, černé olivy, prosciutto
crudo)

Úterý:
I.
II.
III.

IV.
V.

Rajčatová polévka s těstovinami
5551 Tagliatelle alla panna
125,(smetanová omáčka se žampióny, šunkou a kuřecím masem)
5552 Pálivá kuřecí křídla
125,(smažená, marinovaná, podávaná s mrkví a omáčkou z plísňového sýra, 10-12ks, min.320g)
5553 QUESADILLA s anglickou slaninou
125,(tortilly plněné sýrem, anglickou slaninou, červenou cibulí a kukuřicí, jalapeňo, zeleninová
salsa, zakysaná smetana)
5554 Pizza STELLATO 30 cm
125,(tomatová omáčka, mozzarella, šunka, žampióny, zakysaná smetana)
5555 Pizza BIANCA 30 cm (smetanový základ, mozzarella, šunka, tuňák, cibule)
133,-

Středa:
I.
II.
III.
IV.
V.

Česnekový krém s krutóny
5561 Penne broccoli (smetanová omáčka s brokolicí)
5562 Smažený vepřový řízek, vařené brambory, tatarka
5563 Lasagne alla Bolognese (lasagne s masovou omáčkou, rajčaty a kořením)
5564 Pizza SALAMI 30 cm (tomatová omáčka, mozzarella, salám, pórek)
5565 Pizza PARMA 30 cm
(tomatová omáčka, mozzarella, parmská šunka, rukola, cherry rajčata, parmazán)

Čtvrtek:
I.
II.
III.
IV.
V.
Pátek:
I.
II.
III.
IV.
V.

Cibulačka

125,125,125,125,133,-

Bramboračka

5571 Tagliatelle salmone (uzený losos, bílé víno, smetana)
125,5572 Vepřový steak v pizza chlebu
125,5573 Kuřecí BURRITOS
125,(tortilla plněná pikantní rýží, sýrem a kuřecím masem, zeleninová salsa, zakysaná smetana,
jalapeňo)
5574 Pizza BASILICO 30 cm
125,(tomatová omáčka, mozzarella, žampióny, slanina, vejce, feferonky)
5575 Pizza QUATTRO MARE 30 cm
133,(tomatová omáčka, mozzarella, žampióny, šunka, krabí maso, tuňák, mušle, olivy, cibule)
Květákový krém s krutóny
5581 Spaghetti al Pomodoro (rajčata, česnek, bazalka, parmezán)
5582 Přírodní kuřecí steak, hranolky
5583 Zapečené brambory s kuřecím masem
5584 Pizza QUATTRO FORMAGGI 30 cm
(tomatová omáčka, čtyři druhy sýrů: eidam, gorgonzola, mozzarella, balkán)
5585 Pizza POLLO SUPREMA 30 cm
(nivovo-smetanový základ, mozzarella, kuřecí maso, žampióny)
Menu platné na rozvoz / osobní odběr (v cenách nejsou zahrnuty obaly a dovoz)

125,125,125,125,133,-

