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BALATONSZENTGYÖRGY

1995

Anno

PIZZA 32 cm

PIZZA 32 cm

RESTAURANT

01. Margherita 790.-

08. Hawaii 1150.-

(Paradicsomszósz, mozzarella sajt paradicsom)
(Tomaten-Mozzarella, tomato sauce, tomato
Sugo Tomaten Kąse und Frisch Tomaten

(Paradicsomszósz, mozzarella sonka, ananász )
(tomato sauce Mozzarella,ham, ananas)
Salsa di pomodoro, mozzarella, Schinken und, ,ananas)

02. Négysajtos - Quattro formaggi 1190.-

09. Magyaros Ungherese 1250.-

(Paradicsomszósz, négyféle sajtMozzarella, karaván füstölt, trappista, edami.)
(Tomato, 4 different types of cheese - 4x andere Kąse)

03. Paprikás szalámis Pizza Salami 1150.(Paradicsomszósz, Paprikás szalámi ,
paradicsom, Mozzarella )
(tomato sauce, Salami, Mozzarella)
Sugo di pomodoro - Tomaten Salami Mozzarella,

04. Gombás - Funghi - Pilz 990.(Paradicsomszósz, mozzarella, gomba)
( tomato, Mozzarella, mushrooms)
Sugo di pomodoro, mozzarella, funghi/ Pilz

05. Sonkás - Prosciutto 1090.(Paradicsom, mozzarella ,sonka, Tomaten Schinken)
(Mozzarella,tomato, ham) Sugo, mozzarella, Schinken

06. Regina - Schinken-Pilz
Prosciutto e Funghi 1150.-

(Paradicsomszósz, mozzarella, zöldpaprika, hagyma,
friss paradicsom füstölt- kolbász, szalonna, sonka)
(Mozzarella, tomato, peperoni, tomato, onion )
Tomatensauce, Kąse, pepperoni, Zwiebeln Wurst, Speck, Schinken

10. Bolognai - Bologna 1150.(Paradicsomszósz, mozzarella sajt bolognai húsos ragu)
(Tomato, mozzarella, bologna ragout
(salsa di pomodoro, mozzarella, ragü Bolognese)

11. Tonhalas - Tonno - Thunfisch 1190.(Par.szósz, mozzarella, tonhal, fekete olívabogyó, lilahagyma
(Mozzarella,tomato,tuna, black olive, red onion,)
(Salsa di pomodoro/Tomaten, Kąse, Thunfisch, oliven zwiebeln )

12. Zölden és feketén - Verde e nera 1250.(Par.szósz, mozzarella, sonka, fekete olívabogyó, brokkoli )
(tomato sauce, Mozzarella, ham, black oliva,
Tomatensauce schwarze Oliven, Schinken, Broccoli)

13. Baconos, olívás - Bacon und Oliven
Olio di oliva e Bacon 1250.-

(Paradicsomszósz, mozzarella sonka, gomba)
(Mozzarella,tomato, ,ham, mushrooms)
salsa di pomodoro mozzarella funghi, prosciutto)

(Paradicsom, mozzarella, bacon,hagyma fekete olívabogyó, tojás)
Tomatensauce, Mozzarella , Bacon Oliven
Tomaten Mozzarella,, bacon, Zwiebeln schwarze Oliven

07. Danny 1090.Sonkás-gombás-szalámis

14. Bűvös vadász - Magic Jäger
Amatriciana 1390.-

(Paradicsomszósz, mozzarella sonka, gomba, szalámi)
(Mozzarella,tomato, ,ham, mushrooms, salami)
Pomodoro, mozzarella, prosciuto, funghi, salame
Tomatensauce, Schinken, Pilz, Salami

Extra pizzafeltét 150.- Ft./feltét

(Paradicsomszósz, mozzarella, csípős paprika,
füstölt kolbász, bacon szalonna, erdei gomba, lilahagyma,)
Tomaten, Mozzarella,chili, Walld Pilz, Rauch Wurst Zwiebeln/
Smoked sausages ,bacon, sylvan mushrooms onion

Extra Auflage -Toppings- Ingredienti extra 150.- Ft..

Áraink Forintban értendők
és az áfát-t is tartalmazzák - Prezzi (Ft) IVA inclusa.
Die Preise sind in Forint und sind Mervesteuer

1995

Anno

PIZZA 32 cm
15.

Eszti esti pizzája

RESTAURANT

1250.-

(Par.szósz, mozzarella salámi, kolbász, hagyma, peperoni)
(Tomato, mozzarella, salami, sausages, onion, fpepperoni)
(Pomodoro, mozzarella salami, salsiccia, cipolla, fpepperoni)
Tomatensauce. Käse, Salami, Wurst, Zwiebeln, fpepperoni

16.

Pokoli- Diavolo - Hölle

PIZZA 32 cm

1350.-

(Paradicsomszósz, mozzarella, CSÍPŐSPAPRIKA,
csípős kolbász, camambert sajt, lilahagyma
(tomato, Mozzarella, chili sausages camambert, onion)
Tomatensauce, Kąse scharfe Paprika Wurst Camambert

17. “ Rigó JANI így szerette”Jani one love 1190.(Fokhagymás tejföl, mozzarella sonka, hagyma,
(tomato, mozzarella, ham, onion)
( Knoblauch mit Rahm, Schinken Zwiebel, Kase

18. “A séf választása”- Chef
Pizza del Cuoco 1390.- Fokhagymás tejföl, mozzarella, erdei gomba, zöldpaprika, bacon,
sonka, tojás,) (sour cream with garlich Mozzarella, mushrooms,
pepperoni, bacon, ham,egg)( Knoblauch mit Rahm
Mozzarella, WaldPilz pepperoni bacon Schinken Ei)

Extra pizzafeltét 150. Ft./feltét

19. Kívánság-Wünschen - Richiesta 1350.(Válaszz magadnak szószt és három feltétet )
Request for sauce and 3 pizza toppings)
salsa/ sugo 3 pizza Auflage wünschen

20. Vica így szereti- Pizza alla Vic

1250.-

Par.szósz, mozzarella, sonka, kukorica, bacon, lilahagyma, gomba,
paprika) (Mozzarella,tomato, ham, corn, bacon, muschrooms, pepper)
Tomaten Kąse, Scinken Mays, Bacon, Pilz, Zwiebeln )

21. Peti pizza - Pietro pizza 1250.(Par.szósz, mozzarella, sonka, kukorica, bacon, lilahagyma)
(Mozzarella,tomato, ham, corn, bacon, tomato)
salsa di pomodoro, mozzarella, prosciutto, mais, bacon, cipolla)
Tomaten Kąse, Scinken Mays, Bacon, lila Zwiebeln )

22. Duda kedvence Pizza alla’ Capoccia 1190.- Fokhagymás tejföl, mozzarella, lilahagyma)
(sour cream, Mozzarella, onion,)
Knoblauch mit Rahm Kąse, Zwiebeln

Extra Auflage -Toppings- Ingredienti extra 150.-Ft.
.

Calzone - Töltött pizza
23. Calzone di verde 1350.Sonkás töltött pizza
Forró pizzatésztában: -par.szósz, sonka, mozzarella sajt,
jégsaláta,paradicsom, uborka, saláta öntet
Hot pizza bread: tomato sauce, ham, mozzarella,
icesalad, tomato, cucumber and salad dressing
Heiße Pizzateig> Tomatensauce Schinken.
Kąse und gürner Salat und Dressing

24.Calzone di panga pesca 1390.Halas töltött pizza
Forró pizzatésztában:-par.szósz, pangasius filé, sajt,
jégsaláta,paradicsom, uborka, saláta öntet
Hot pizza bread: tomato sauce, pangasius mozzarella,
icesalad, tomato, cucumber and salad dressing
Heiße Pizzateig> Tomatensauce Pangasius Filet.
Kąse und gürner Salat und Dressing

25. Calzone petto di pollo 1490.Csirkés töltött pizza
Forró pizzatésztában:-par.szósz, csirkemell, mozzarella sajt,
jégsaláta,paradicsom, uborka, saláta öntet
Hot pizza bread: tomato sauce, chickenbreast mozzarella,
icesalad, tomato, cucumber and salad dressing
Heiße Pizzateig> Tomatensauce Hunchenbrust Filet
Kąse und gürner Salat und Dressing

26. .Calzone “Red Hot Chili” 1490.Sonkás csirkés csípős töltött pizza
Forró pizzatésztában:-par.szósz, csirkemell, sonka mozzarella sajt,
jégsaláta,paradicsom, uborka, chili, saláta öntet
Hot pizza bread: tomato sauce, chickenbreast, ham mozzarella,
icesalad, tomato, cucumber, chili and salad dressing
Heiße Pizzateig> Tomatensauce Schinken.Hunchenbrust
Kąse und gürner Salat und Dressing und Chili/Chili

Áraink Forintban értendők
és az áfát-t is tartalmazzák - Prezzi (Ft) IVA inclusa.
Die Preise sind in Forint und sind Mervesteuer
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Anno

SALÁTÁK
RESTAURANT

SALAD
SALAT- INSALATE

SALAT /INSALATE - SALAD

SALÁTA
33. Csirkemelles Cézár saláta - 1390.Insalata verde alla Cesare con pollo
(jégsaláta, Cézár salátaöntet, paradicsom,
fokhagymás pirítós, csirkemell roston)

Icesalad Cesar salad dressing, tomato,
toast with chicken)
Eissalat, Cesar salat Dressing,
Tomaten, Toast mit
Hünchenbrust Filet vom Rost

34. Halas Cézár saláta - 1350.Insalata verde alla Cesare con Pesca
(jégsaláta, Cézár salátaöntet, paradicsom,
fokhagymás pirítós, pangasius harcsafilé roston)

(Icesalad Cesar salad dressing,tomato,
toast with Pangasius filet)
Eissalat,Cesar salat Dressing,
Tomaten, Toast, mit
Pangasius Filet vom Rost

Áraink Forintban értendők
és az áfat-t is tartalmazzák - Prezzi (Ft) IVA inclusa.
Die Preise sind in Forint und sind Mervesteuer

Szíves figyelmükbe ajánljuk a következő allergiát okozó élelmi anyagokkal kapcsolatos információt:
Gyümölcsből, diófélékből készült ételeink nyomokban magot,
héj darabot tartalmazhatnak. Ételeink hozzáadott tartósítószert, ételfestéket és ízfokozót nem tartalmaznak
Ételeink glutén tartalmú terméket, tejterméket, tojást, dióés mogyoróféléket, szóját, zellert, halat és tenger gyümölcseit,
szezámmagot, mustárt, kén-dioxidot tartalmazó alapanyagot
felhasználó üzemben készülnek.
Diagnosztizált lisztérzékenység, táplálékallergia és
-intolerancia esetén saját felelősségére rendeljen!

