Menu I. …107 Kč
Menu I. … 113 Kč

Menu II. … 113 Kč
Nabídka denního menu je platná od 11ti do 17ti hodin nebo do vyprodání
V cenách nejsou zahrnuty ceny za rozvoz a za obaly

5331
5332

Cibulačka
Salát s grilovaným Camembertem
(mix listových salátů, cherry rajčátka, grilovaný camembert,
brusinkový dressing, bagetka)

5333

Pórkový krém s krutóny
Hovězí BURRITOS
(tortilla plněná pikantní rýží, sýrem a omáčkou s hovězím
masem, zeleninová salsa, zakysaná smetana, jalapeňo)

Česnečka s uzeným masem
Pizza SPINACI E POLLO φ 30cm
(smetana, mozzarella, špenát, kuřecí maso)

Fazolová polévka s uzeninou
Pizza ITALIANA φ 30cm
(tomatová omáčka, italská mozzarella, žampióny,
šunka, česnek, olivy)

5334

5326

Fazolová polévka s uzeninou
Salát s kuřecím masem a limetkovým dressingem
(Mix rucoly a polníčku, kukuřice, strouhaný parmezán, grilované
kuřecí maso, dressing - majonéza, limetka, čer.paprika, oliv. olej)

Pórkový krém s krutóny
Pizza BIANCA φ 30cm
(smetanový základ, mozzarella, šunka,
tuňák, cibule)

5335

Cibulačka
Kuřecí steak s hříbky a slaninou, hranolky

5327

Pórkový krém s krutóny
Pečený vepřový bok, pečený brambor

5328

Fazolová polévka s uzeninou
Rozlítaní ptáčci, dušená rýže

Česnečka s uzeným masem
Penne al Forno
(těstoviny zapečené s omáčkou al Pomodoro,
smetanou, eidamem a parmezánem)

5329

Česnečka s uzeným masem
Vepřová plec po selsku, červené zelí, houskový knedlík

5330

5321
5322
5323
5324

Zuppa Pomodoro (rajčatová polévka)
Pizza QUATTRO STAGIONI φ 30cm
(tomatová omáčka, mozzarella, žampióny,
šunka, slanina, salám)

Cibulačka
Pizza SALAMI φ 30cm
(tomatová omáčka, mozzarella, salám, pórek)

Menu III. … 113 Kč

pátek

5325

úterý

Zuppa Pomodoro (rajčatová polévka)
Zapečené brambory alla Filetto Milano
(vepřové medailonky, lesní houby, smetana, mozzarella)

P R O S I N E C 2017

středa

Zuppa Pomodoro (rajčatová polévka)
Farfalle Bolognese
(italské těstoviny, boloňská omáčka - ragú s mletým vepřovým a hovězím masem, parmezán)

čtvrtek

čtvrtek

Menu III. … 113 Kč

středa

pátek

Menu II. … 113 Kč

úterý

P R O S I N E C 2017

Menu I. … 113 Kč

pondělí

pondělí

D e n n í m e n u P i z z a W E S T n a RO Z V O Z

úterý
středa

Zuppa Pomodoro (rajčatová polévka)
Pizza QUATTRO STAGIONI φ 30cm
(tomatová omáčka, mozzarella, žampióny,
šunka, slanina, salám)

Česnečka s uzeným masem
Vepřová plec po selsku, červené zelí, houskový knedlík

Česnečka s uzeným masem
Penne al Forno
(těstoviny zapečené s omáčkou al Pomodoro,
smetanou, eidamem a parmezánem)

Česnečka s uzeným masem
Pizza SPINACI E POLLO φ 30cm
(smetana, mozzarella, špenát, kuřecí maso)

Fazolová polévka s uzeninou
Rozlítaní ptáčci, dušená rýže

Fazolová polévka s uzeninou
Fazolová polévka s uzeninou
Salát s kuřecím masem a limetkovým dressingem
Pizza ITALIANA φ 30cm
(tomatová omáčka, italská mozzarella, žampióny,
(Mix rucoly a polníčku, kukuřice, strouhaný parmezán, grilované
kuřecí maso, dressing - majonéza, limetka, čer. paprika, olivový olej) šunka, česnek, olivy)

Pórkový krém s krutóny
Pečený vepřový bok, pečený brambor

Pórkový krém s krutóny
Hovězí BURRITOS
(tortilla plněná pikantní rýží, sýrem a omáčkou s hovězím
masem, zeleninová salsa, zakysaná smetana, jalapeňo)

Pórkový krém s krutóny
Pizza BIANCA φ 30cm
(smetanový základ, mozzarella, šunka, tuňák, cibule)

čtvrtek

čtvrtek

Zuppa Pomodoro (rajčatová polévka)
Zapečené brambory alla Filetto Milano
(vepřové medailonky, lesní houby, smetana, mozzarella)

středa

pátek

Zuppa Pomodoro (rajčatová polévka)
Farfalle Bolognese
(italské těstoviny, boloňská omáčka - ragú s mletým vepřovým a hovězím masem, parmezán)

úterý

P R O S I N E C 2017

Menu III. …117 Kč

Cibulačka
Kuřecí steak s hříbky a slaninou, hranolky

Cibulačka
Salát s grilovaným Camembertem
(mix listových salátů, cherry rajčátka, grilovaný camembert,
brusinkový dressing, bagetka)

Cibulačka
Pizza SALAMI φ 30cm
(tomatová omáčka, mozzarella, salám, pórek)

Menu I. …117 Kč

Menu II. …117 Kč

Menu III. …117 Kč

Nabídka denního menu je platná od 11ti do 17ti hodin nebo do vyprodání

P R O S I N E C 2017

Menu II. …117 Kč

pátek

Menu I. …117 Kč

pondělí

pondělí

Denní menu Pizza WEST restaurace

