5211
5212

Menu I. …107 Kč
Menu I. … 107 Kč

Šopský salát
QUESADILLA s kuřecím masem
(mexické placky plněné sýrem, kuřecím masem a pálivými
papričkami jalapeño, zelen. salsa, zakysaná smetana)

Pórkový krém
Pizza HAWAI φ 30cm
(tomatová omáčka, mozzarella, šunka, ananas)

5215

Pórkový krém
Panzerotti al Forno
(zapečené závitky s tvarohovo-špenátovou náplní, smetana,
tomatová omáčka, parmezán)

Zeleninová polévka s krutóny
Pizza SALMONE φ 30cm
(mozzarella, smetana, uzený losos,brokolice, rajské)

Menu II. … 107 Kč
Nabídka denního menu je platná od 11ti do 17ti hodin nebo do vyprodání
V cenách nejsou zahrnuty ceny za rozvoz a za obaly

Šopský salát
Pizza PESTO φ 30cm
(tomatová omáčka, mozzarella, čerstvé rajské,
pesto omáčka)

Menu III. … 107 Kč

pátek

Šopský salát
Kuřecí prso, houbovo-smetanová omáčka,
dušená rýže

5209

Pórkový krém
Kuřecí řízek, středomořský bramborový salát

Zeleninová polévka s krutóny
Zapečené brambory s kuřecím masem
(kuřecí maso, žampióny, sýr, zakysaná smetana, jalapeňo)

5210

5204

Zeleninová polévka s krutóny
Kachní játra na cibulce, dušená rýže

5213

Zuppa Pomodoro (rajčatová polévka)
Pizza SKUPI φ 30cm
(tomatová omáčka, mozzarella, žampióny, šunka,
slanina, olivy, vejce)

5214

5206
5207

Zuppa Pomodoro (rajčatová polévka)
CAESAR salát s kuřecím masem
(mix křupavých salátů, okurka, rajské, kukuřice, krutóny,
parmezán, grilovaná kuřecí prsíčka, caesar dressing)

5208

5201
5202

Zuppa Pomodoro (rajčatová polévka)
Vepřové nudličky na způsob "gyros",
tzatziky, cibule, hranolky

5203

Kuřecí polévka
Pizza BELLA φ 30cm
(smetanový základ, mozzarella, kuřecí maso,
kukuřice, brokolice, červená cibule)

5205

úterý
středa

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

čtvrtek

čtvrtek

Kuřecí polévka
Penne con Broccoli
(italské těstoviny, smetanová omáčka s brokolicí)

středa

pátek

Menu III. … 107 Kč

úterý

Č E R V E N 2017

Menu II. … 107 Kč

Č E R V E N 2017

Menu I. … 107 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
čtvrtek

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

Kuřecí polévka
Pizza BELLA φ 30cm
(smetanový základ, mozzarella, kuřecí maso,
kukuřice, brokolice, červená cibule)

Zuppa Pomodoro (rajčatová polévka)
Vepřové nudličky na způsob "gyros",
tzatziky, cibule, hranolky

Zuppa Pomodoro (rajčatová polévka)
CAESAR salát s kuřecím masem
(mix křupavých salátů, okurka, rajské, kukuřice, krutóny,
parmezán, grilovaná kuřecí prsíčka, caesar dressing)

Zuppa Pomodoro (rajčatová polévka)
Pizza SKUPI φ 30cm
(tomatová omáčka, mozzarella, žampióny, šunka,
slanina, olivy, vejce)

Zeleninová polévka s krutóny
Kachní játra na cibulce, dušená rýže

Zeleninová polévka s krutóny
Zapečené brambory s kuřecím masem
(kuřecí maso, žampióny, sýr, zakysaná smetana, jalapeňo)

Zeleninová polévka s krutóny
Pizza SALMONE φ 30cm
(mozzarella, smetana, uzený losos,brokolice, rajské)

Pórkový krém
Kuřecí řízek, středomořský bramborový salát

Pórkový krém
Panzerotti al Forno
(zapečené závitky s tvarohovo-špenátovou náplní, smetana,
tomatová omáčka, parmezán)

Pórkový krém
Pizza HAWAI φ 30cm
(tomatová omáčka, mozzarella, šunka, ananas)

Šopský salát
Kuřecí prso, houbovo-smetanová omáčka,
dušená rýže

Šopský salát
QUESADILLA s kuřecím masem
(mexické placky plněné sýrem, kuřecím masem a pálivými
papričkami jalapeño, zelen. salsa, zakysaná smetana)

Šopský salát
Pizza PESTO φ 30cm
(tomatová omáčka, mozzarella, čerstvé rajské,
pesto omáčka)

Menu I. …117 Kč

Menu II. …117 Kč

Menu III. …117 Kč

pátek

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

čtvrtek

pátek

Kuřecí polévka
Penne con Broccoli
(italské těstoviny, smetanová omáčka s brokolicí)

úterý

Č E R V E N 2017

Menu III. …117 Kč

Č E R V E N 2017

Menu II. …117 Kč

středa

Menu I. …117 Kč

pondělí

pondělí

Denní menu Pizza WEST restaurace

