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ÉTTEREM ÉS PIZZÉRIA

Letölthető iPhone-ra itt ANDROID APP ITT

Internetes rendelés:Internetes rendelés:
www.stonespizza.hu www.stonespizza.hu 

Telefon:Telefon:
66/453-02966/453-029

30/3888-62430/3888-624
20/5316-50020/5316-500

Címünk:Címünk:
Békéscsaba,Békéscsaba,

Andrássy út 71-73.Andrássy út 71-73.

SZÁRNYASHÚSBÓL KÉSZÜLT ÉTELEK
(Az árak a köretet nem tartalmazzák!)(Az árak a köretet nem tartalmazzák!)

1. 1. Rántott csirkemell 1050,-Rántott csirkemell 1050,-
2. 2. Szezámmagos csirkemell� lé 1050,-Szezámmagos csirkemell� lé 1050,-
3. 3. Kukoricás rántott palacsinta 1190,-Kukoricás rántott palacsinta 1190,-

(Csirkemellcsíkokkal, kukoricával, metélőhagymával, lilahagymával és sajttal töltve)(Csirkemellcsíkokkal, kukoricával, metélőhagymával, lilahagymával és sajttal töltve)
4. 4. Panko morzsában sült csirkemell 1190,-Panko morzsában sült csirkemell 1190,-
5. 5. Rántott csirkemell reszelt sajtos köntösben 1250,-Rántott csirkemell reszelt sajtos köntösben 1250,-
6. 6. Natúr csirkemell olaszosan 1290,-Natúr csirkemell olaszosan 1290,-

(Natúr csirkemell, paradicsom, oregánó, mozzarella sajt)(Natúr csirkemell, paradicsom, oregánó, mozzarella sajt)
7. 7. Csirkemell roston, sült sajttal, baconnal 1290,-Csirkemell roston, sült sajttal, baconnal 1290,-
8. 8. Csirkemellcsíkok tejszínes chilis szósszal, gombával 1290,-Csirkemellcsíkok tejszínes chilis szósszal, gombával 1290,-
9. 9. Rántott csirkemell füstölt sajttal és baconnal töltve 1450,-Rántott csirkemell füstölt sajttal és baconnal töltve 1450,-
10. 10. Kapros fokhagymás juhtúróval töltött rántott csirkemellKapros fokhagymás juhtúróval töltött rántott csirkemell 1450,- 1450,-
11. 11. Feta sajttal és lilahagymával töltött rántott csirkemellFeta sajttal és lilahagymával töltött rántott csirkemell 1450,- 1450,-
12. 12. Fokhagymás mozzarellával töltött Fokhagymás mozzarellával töltött csirkemellcsirkemell 1450,- 1450,-
13. 13. Aszalt szilvával és camembert sajttal töltött csirkemellAszalt szilvával és camembert sajttal töltött csirkemell 1450,- 1450,-
14. 14. Aszalt szilvás csirkemell 1450,-Aszalt szilvás csirkemell 1450,-

(Aszalt szilvával, naranccsal, dióval töltött csirkemell, fahéjas párolt almával)(Aszalt szilvával, naranccsal, dióval töltött csirkemell, fahéjas párolt almával)
15. 15. Pecsenye kacsamájjal és füstölt sajttal töltött csirkemellPecsenye kacsamájjal és füstölt sajttal töltött csirkemell 1550,- 1550,-
16. 16. 4 féle sajttal töltött csirkemell 1550,-4 féle sajttal töltött csirkemell 1550,-
17. 17. Cheddar rántott csirkemell 1550,-Cheddar rántott csirkemell 1550,-

(Cheddar sajt, sonka, pritaminpaprika)(Cheddar sajt, sonka, pritaminpaprika)
18. 18. Rukkolás rántott csirkemell 1550,-Rukkolás rántott csirkemell 1550,-

(Fekete erdei sonka, rukkola, mozzarella)(Fekete erdei sonka, rukkola, mozzarella)
19. 19. Királyi csirkemell 1550,-Királyi csirkemell 1550,-

(Natúr csirkemell, csípős gyros-szósz, kolbász, pecsenye kacsamáj, juhtúró, (Natúr csirkemell, csípős gyros-szósz, kolbász, pecsenye kacsamáj, juhtúró, 
mozzarella, lapkasajt)mozzarella, lapkasajt)

20. 20. Snidlinggel, juhtúróval és feketeerdei sonkával 1550,-Snidlinggel, juhtúróval és feketeerdei sonkával 1550,-
töltött csirkemell panko morzsába forgatvatöltött csirkemell panko morzsába forgatva

SERTÉSHÚSBÓL KÉSZÜLT ÉTELEK
(Az árak a köretet nem tartalmazzák!)(Az árak a köretet nem tartalmazzák!)

1. 1. Rántott szelet 1050,-Rántott szelet 1050,-
2. 2. Cigánypecsenye kakastaréjjal 1150,-Cigánypecsenye kakastaréjjal 1150,-
3. 3. Sertés� ekken grillezett zöldségekkel 1450,-Sertés� ekken grillezett zöldségekkel 1450,-

(Pirított gomba, hagyma, paprika, paradicsom)(Pirított gomba, hagyma, paprika, paradicsom)
4. 4. Sajttal és sonkával töltött sertésborda 1450,-Sajttal és sonkával töltött sertésborda 1450,-
5. 5. Füstölt sajttal és tarjával töltött sertésborda 1450,-Füstölt sajttal és tarjával töltött sertésborda 1450,-
6. 6. Kolbásszal és sajttal töltött sertésborda 1450,-Kolbásszal és sajttal töltött sertésborda 1450,-
7. 7. Sárkány sertésborda rántva 1450,-Sárkány sertésborda rántva 1450,-

(Chili, szalámi, sajt, uborka)(Chili, szalámi, sajt, uborka)
8. 8. Barackkal, sonkával, sajttal töltött sertésbordaBarackkal, sonkával, sajttal töltött sertésborda 1450,- 1450,-
9. 9. Konyhafőnök kedvence 1450,-Konyhafőnök kedvence 1450,-

(Sertésborda, sonka, juhtúró, bacon, sajt, metélőhagyma)(Sertésborda, sonka, juhtúró, bacon, sajt, metélőhagyma)
10. 10. Sertés szűzérmék fűszeres, borsos pehelybundábanSertés szűzérmék fűszeres, borsos pehelybundában 1450,- 1450,-
11. 11. Sertés szűzpecsenye füstölt sajtmártássalSertés szűzpecsenye füstölt sajtmártással 1550,- 1550,-
12. 12. Milánói sertésborda 1550,-Milánói sertésborda 1550,-

TÁLAK

2 személyes Stones-tál 4090,-2 személyes Stones-tál 4090,-
(Palócpecsenye, sajttal-sonkával töltött sertésborda, szezámmagos (Palócpecsenye, sajttal-sonkával töltött sertésborda, szezámmagos 
csirkemell, kapros juhtúróval töltött csirkemell, rántott sajt, steak csirkemell, kapros juhtúróval töltött csirkemell, rántott sajt, steak 
burgonya, rizs + ajándék 1 l üdítő elvitel és házhozszállítás esetén)burgonya, rizs + ajándék 1 l üdítő elvitel és házhozszállítás esetén)
2 személyes Party-tál 4390,-2 személyes Party-tál 4390,-
(Rántott csirkemell, sajtgolyó, � ekken, rántott csirke füstölt sajttal és (Rántott csirkemell, sajtgolyó, � ekken, rántott csirke füstölt sajttal és 
baconnel töltve, kukoricás rántott palacsinta, steak burgonya, rizs + baconnel töltve, kukoricás rántott palacsinta, steak burgonya, rizs + 
ajándék 1 l üdítő elvitel és házhozszállítás esetén)ajándék 1 l üdítő elvitel és házhozszállítás esetén)
2 személyes Extra-tál 4590,-2 személyes Extra-tál 4590,-
(Cigánypecsenye, sajtgolyó, pecsneye kacsamájjal és füstölt sajttal töl-(Cigánypecsenye, sajtgolyó, pecsneye kacsamájjal és füstölt sajttal töl-
tött csirkemell, kijevi csirke, tarjával és sajttal töltött sertésborda, steak tött csirkemell, kijevi csirke, tarjával és sajttal töltött sertésborda, steak 
burgonya, rizs + ajándék 1 l üdítő elvitel és házhozszállítás esetén)burgonya, rizs + ajándék 1 l üdítő elvitel és házhozszállítás esetén)
2 személyes Bőség-tál 4890,-2 személyes Bőség-tál 4890,-
(Fűszeres borsos pehelybundában sült csirkemell, juhtúróval feketeerdei (Fűszeres borsos pehelybundában sült csirkemell, juhtúróval feketeerdei 
sonkával töltött csirkemell medvehagymás pehelybundában, cheddar sonkával töltött csirkemell medvehagymás pehelybundában, cheddar 
sajttal-sonkával töltött csirkemell, sajtgolyó, rántott hagymakarikák, sajttal-sonkával töltött csirkemell, sajtgolyó, rántott hagymakarikák, 
steak burgonya, rizs + ajándék 1 l üdítő elvitel és házhozszállítás esetén)steak burgonya, rizs + ajándék 1 l üdítő elvitel és házhozszállítás esetén)
4 személyes Stones-tál 7790,-4 személyes Stones-tál 7790,-
(Palócpecsenye, sajttal-sonkával töltött sertésborda, szezámmagos (Palócpecsenye, sajttal-sonkával töltött sertésborda, szezámmagos 
csirkemell, kapros juhtúróval töltött csirkemell, rántott sajt, rántott csirkemell, kapros juhtúróval töltött csirkemell, rántott sajt, rántott 
gomba, steak burgonya, rizs + ajándék 2 l üdítő elvitel és házhoz-gomba, steak burgonya, rizs + ajándék 2 l üdítő elvitel és házhoz-
szállítás esetén)szállítás esetén)

VEGETÁRIÁNUS ÉTELEK
(Az árak a köretet nem tartalmazzák!)(Az árak a köretet nem tartalmazzák!)

1. 1. Rántott hagymakarikák (12 db) 590,-Rántott hagymakarikák (12 db) 590,-
2. 2. Rántott gombafejek 850,-Rántott gombafejek 850,-
3. 3. Zöldfűszeres sajtgolyó (8 db) 950,-Zöldfűszeres sajtgolyó (8 db) 950,-
4. 4. Rántott sajt 950,-Rántott sajt 950,-
5. 5. Rántott mozzarella szezámmagos bundábanRántott mozzarella szezámmagos bundában 1050,- 1050,-
6. 6. Rántott camembert áfonyamártással 1050,-Rántott camembert áfonyamártással 1050,-

KÖRETEK

1. 1. Párolt rizs 340,-Párolt rizs 340,-
2. 2. Rizi bizi 360,-Rizi bizi 360,-
3. 3. Kukoricás rizs 360,-Kukoricás rizs 360,-
4. 4. Gombás rizs 390,-Gombás rizs 390,-
5. 5. Petrezselymes burgonya 390,-Petrezselymes burgonya 390,-
6. 6. Burgonyapüré 390,-Burgonyapüré 390,-
7. 7. Sült burgonya 390,-Sült burgonya 390,-
8. 8. Burgonyakrokett (12 db) 390,-Burgonyakrokett (12 db) 390,-
9. 9. Zöldköret 420,-Zöldköret 420,-
10. 10. Steak burgonya 450,-Steak burgonya 450,-
11. 11. Mosolygós burgonyatallér (12 db) 450,-Mosolygós burgonyatallér (12 db) 450,-

SZÓSZOK ÉS MÁRTÁSOK

1. 1. PizzaszószPizzaszósz 100100,-,-
2. 2. Csípős pizzaszószCsípős pizzaszósz 120,-120,-
3. 3. Fokhagymás-tejfölös szósz 150,-Fokhagymás-tejfölös szósz 150,-
4. 4. Kapros-joghurtos szósz 150,-Kapros-joghurtos szósz 150,-
5. 5. Tartármártás 290,-Tartármártás 290,-
6. 6. Áfonyamártás 290,-Áfonyamártás 290,-

SALÁTÁK

1. 1. GÖRÖG SAJT SALÁTA 950,-GÖRÖG SAJT SALÁTA 950,-
(Paradicsom, uborka, lilahagyma, feta sajt, olívaolaj, olívabogyó, oregánó)(Paradicsom, uborka, lilahagyma, feta sajt, olívaolaj, olívabogyó, oregánó)

2. 2. KERTÉSZSALÁTA 950,-KERTÉSZSALÁTA 950,-
(Saláta, paradicsom, uborka, kukorica, sajt, paprika, kapros-joghurtos öntet)(Saláta, paradicsom, uborka, kukorica, sajt, paprika, kapros-joghurtos öntet)

3. 3. VITAMINSALÁTA 950,-VITAMINSALÁTA 950,-
(Paradicsom, uborka, paprika, saláta, répa, lilahagyma, kapros-joghurtos (Paradicsom, uborka, paprika, saláta, répa, lilahagyma, kapros-joghurtos 
öntet, sajt)öntet, sajt)

4. 4. MIMÓZA SALÁTA 950,-MIMÓZA SALÁTA 950,-
(Jégsaláta, főtt tojás, uborka, lilahagyma, répa, majonézes öntet, sajt)(Jégsaláta, főtt tojás, uborka, lilahagyma, répa, majonézes öntet, sajt)

5. 5. RUKKOLASALÁTA 950,-RUKKOLASALÁTA 950,-
(Rukkola, lilakáposzta, paradicsom, mozzarella, fekete olíva, balzsamecet)(Rukkola, lilakáposzta, paradicsom, mozzarella, fekete olíva, balzsamecet)

6. 6. CÉZÁR-SALÁTA 990,-CÉZÁR-SALÁTA 990,-
(Saláta, uborka, bacon, csirkemell, pirított zsemlekocka, kapros-joghurtos öntet)(Saláta, uborka, bacon, csirkemell, pirított zsemlekocka, kapros-joghurtos öntet)

7. 7. TONHALSALÁTA 990,-TONHALSALÁTA 990,-
(Tonhal, jégsaláta, paradicsom, lilahagyma, olívabogyó)(Tonhal, jégsaláta, paradicsom, lilahagyma, olívabogyó)

8. 8. CSIRKESALÁTA 1050,-CSIRKESALÁTA 1050,-
(Saláta, uborka, paradicsom, paprika, kukorica, csirkemell, majonézes öntet)(Saláta, uborka, paradicsom, paprika, kukorica, csirkemell, majonézes öntet)

9. 9. GYROS SALÁTA 1050,-GYROS SALÁTA 1050,-
(Jégsaláta, rukkola, gyroshús, uborka, paradicsom, lilahagyma, feta sajt, gyros (Jégsaláta, rukkola, gyroshús, uborka, paradicsom, lilahagyma, feta sajt, gyros 
öntet)öntet)

10. 10. KUKORICASALÁTA 550,-KUKORICASALÁTA 550,-
11. 11. VIRSLISALÁTA 550,-VIRSLISALÁTA 550,-
12. 12. CSEMEGEUBORKA 350,-CSEMEGEUBORKA 350,-
13. 13. ALMAPAPRIKA 350,-ALMAPAPRIKA 350,-
14. 14. VEGYESVÁGOTT 350,-VEGYESVÁGOTT 350,-
15. 15. KÁPOSZTASALÁTA 350,-KÁPOSZTASALÁTA 350,-
16. 16. PARADICSOMSALÁTA 390,-PARADICSOMSALÁTA 390,-
17. 17. ŐSZIBARACKBEFŐTT 400,-ŐSZIBARACKBEFŐTT 400,-

TORTILLÁK

1. 1. SAJTOS 690,-SAJTOS 690,-
(Szósz, csemegeuborka, paradicsom, hús, sajt)(Szósz, csemegeuborka, paradicsom, hús, sajt)

2. 2. VEGA 690,-VEGA 690,-
(Szósz, csemegeuborka, paradicsom, borsó, kukorica, gomba, sajt)(Szósz, csemegeuborka, paradicsom, borsó, kukorica, gomba, sajt)

3. 3. SONKÁS 750,-SONKÁS 750,-
(Szósz, csemegeuborka, paradicsom, hús, sonka, sajt)(Szósz, csemegeuborka, paradicsom, hús, sonka, sajt)

4. 4. GOMBÁS 750,-GOMBÁS 750,-
(Szósz, csemegeuborka, paradicsom, hús, gomba, sajt)(Szósz, csemegeuborka, paradicsom, hús, gomba, sajt)

5. 5. ANANÁSZOS 750,-ANANÁSZOS 750,-
(Szósz, csemegeuborka, paradicsom, hús, ananász, sajt)(Szósz, csemegeuborka, paradicsom, hús, ananász, sajt)

6. 6. BACON 790,-BACON 790,-
(Szósz, csemegeuborka, paradicsom, hús, bacon, sajt)(Szósz, csemegeuborka, paradicsom, hús, bacon, sajt)

7. 7. MAGYAROS 790,-MAGYAROS 790,-
(Csípős szósz, csemegeuborka, paradicsom, vöröshagyma, hús, kolbász, sajt)(Csípős szósz, csemegeuborka, paradicsom, vöröshagyma, hús, kolbász, sajt)

8. 8. CSIBEMÁJAS 790,-CSIBEMÁJAS 790,-
(Szósz, csemegeuborka, paradicsom, hús, csirkemáj, sajt)(Szósz, csemegeuborka, paradicsom, hús, csirkemáj, sajt)

9. 9. CSIRKÉS 790,-CSIRKÉS 790,-
(Szósz, csemegeuborka, kolbász, csirkemell, lapkasajt)(Szósz, csemegeuborka, kolbász, csirkemell, lapkasajt)

10. 10. DUPLO 850,-DUPLO 850,-
(Szósz, csemegeuborka, paradicsom, lilahagyma, hús, kolbász, bacon, sajt)(Szósz, csemegeuborka, paradicsom, lilahagyma, hús, kolbász, bacon, sajt)

11. 11. GYROSOS 850,-GYROSOS 850,-
(Gyros szósz, csemegeuborka, paradicsom, gyros hús, füstölt sajt, lapkasajt)(Gyros szósz, csemegeuborka, paradicsom, gyros hús, füstölt sajt, lapkasajt)

GYERMEKMENÜK

1. 1. DÍNÓ MENÜ 890,-DÍNÓ MENÜ 890,-
(Dínó, mosolygós burgonytallér, édesség)(Dínó, mosolygós burgonytallér, édesség)

2. 2. MICIMACKÓ MENÜ 890,-MICIMACKÓ MENÜ 890,-
(Bundás mackó, rizibizi, édesség)(Bundás mackó, rizibizi, édesség)

3. 3. HERCEGNŐ MENÜ 890,-HERCEGNŐ MENÜ 890,-
(Rántott sajt, mosolygós burgonytallér, édesség)(Rántott sajt, mosolygós burgonytallér, édesség)

DESSZERTEK

PALACSINTÁK (1 db)PALACSINTÁK (1 db)
Fahéjas 140,-Fahéjas 140,-
Kakaós 140,-Kakaós 140,-
Sárgabarackos 150,-Sárgabarackos 150,-
Epres 150,-Epres 150,-
Mogyorókrémes 170,-Mogyorókrémes 170,-
Áfonyás 170,-Áfonyás 170,-
Túrós 210,-Túrós 210,-
Túrós-őszibarackos 240,-Túrós-őszibarackos 240,-

PALACSINTÁK (2 db)PALACSINTÁK (2 db)
Almás batyu Almás batyu (fahéjas almával töltve, vaníliaöntettel) (fahéjas almával töltve, vaníliaöntettel) 590,-590,-
Túrós-mogyorókrémes Túrós-mogyorókrémes (vaníliaöntettel)(vaníliaöntettel) 590,- 590,-
Túrós-banános Túrós-banános (csokoládéöntettel)(csokoládéöntettel) 590,- 590,-
Gundel palacsinta Gundel palacsinta (csokoládéöntettel)(csokoládéöntettel) 590,- 590,-

MEGGYES CSOKIS GESZTENYEPÜRÉ 590,-MEGGYES CSOKIS GESZTENYEPÜRÉ 590,-

ÜDÍTŐK

1. 1. Naturaqua (0.5l) 210,-Naturaqua (0.5l) 210,-
2. 2. CocaCola, CocaCola Light, Fanta narancs (0,5 l) 340,-CocaCola, CocaCola Light, Fanta narancs (0,5 l) 340,-
3. 3. CocaCola, CocaCola Light, Fanta, Sprite (1 l) 390,-CocaCola, CocaCola Light, Fanta, Sprite (1 l) 390,-
4. 4. Bomba energiaital (0,25 l) 350,-Bomba energiaital (0,25 l) 350,-
5. 5. Burn energiaital (0,25 l) 350,-Burn energiaital (0,25 l) 350,-
6. 6. Márka üdítők (2 l) 330,-Márka üdítők (2 l) 330,-

(Meggy, málna, körte-zsálya, szőlő, szamóca limonádé)(Meggy, málna, körte-zsálya, szőlő, szamóca limonádé)
7. 7. Sió üdítők (1 l) 390,-Sió üdítők (1 l) 390,-

(kajszibarack, őszibarack, vilmoskörte, multivitamin)(kajszibarack, őszibarack, vilmoskörte, multivitamin)

FITT ÉTELEINK
Scitec Békéscsaba ajánlásávalScitec Békéscsaba ajánlásával

1. 1. GRILLEZETT JÉRCEMELLFILÉ zöldfűszeres paradicsomosGRILLEZETT JÉRCEMELLFILÉ zöldfűszeres paradicsomos 1550,- 1550,-
barnarizzsel és zöldcitromos friss salátával barnarizzsel és zöldcitromos friss salátával 

2. 2. Pirított csirkefalatok brokkolival, rizstésztával,Pirított csirkefalatok brokkolival, rizstésztával, 1590,- 1590,-
sült paprika szószban sült paprika szószban 

3. 3. BŐRÖS GRILLEZETT LAZAC STEAK barna rizs rizottóvalBŐRÖS GRILLEZETT LAZAC STEAK barna rizs rizottóval 2390,- 2390,- Áraink forintban értendőek és tartalmazzák az ÁFÁ-t.Áraink forintban értendőek és tartalmazzák az ÁFÁ-t.
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PIZZÁK
20 cm 28 cm 46 cm20 cm 28 cm 46 cm

1. 1. MARGARÉTA 590,- 930,- 2050,-MARGARÉTA 590,- 930,- 2050,-
(Paradicsomszósz, dupla sajt)(Paradicsomszósz, dupla sajt)

2. 2. KUKORICÁS 600,- 950,- 2090,-KUKORICÁS 600,- 950,- 2090,-
(Paradicsomszósz, kukorica, sajt)(Paradicsomszósz, kukorica, sajt)

3. 3. GOMBÁS 710,- 1050,- 2330,-GOMBÁS 710,- 1050,- 2330,-
(Paradicsomszósz, gomba, oregánó, sajt)(Paradicsomszósz, gomba, oregánó, sajt)

4. 4. VIRSLIS 710,- 1050,- 2330,-VIRSLIS 710,- 1050,- 2330,-
(Paradicsomszósz, virsli, sajt)(Paradicsomszósz, virsli, sajt)

5. 5. SONKÁS 710,- 1050,- 2330,-SONKÁS 710,- 1050,- 2330,-
(Paradicsomszósz, sonka, sajt)(Paradicsomszósz, sonka, sajt)

6. 6. TONHALAS 710,- 1050,- 2330,-TONHALAS 710,- 1050,- 2330,-
(Paradicsomszósz, tonhal, olajbogyó, sajt)(Paradicsomszósz, tonhal, olajbogyó, sajt)

7. 7. SONKÁS-GOMBÁS 820,- 1190,- 2720,-SONKÁS-GOMBÁS 820,- 1190,- 2720,-
(Paradicsomszósz, sonka, gomba, sajt)(Paradicsomszósz, sonka, gomba, sajt)

8. 8. KOLBÁSZOS 820,- 1190,- 2720,-KOLBÁSZOS 820,- 1190,- 2720,-
(Paradicsomszósz, kolbász, sajt)(Paradicsomszósz, kolbász, sajt)

9. 9. VEGETÁRIÁNUS 820,- 1190,- 2720,-VEGETÁRIÁNUS 820,- 1190,- 2720,-
(Paradicsomszósz, kukorica, borsó, gomba, zöldbab, kar� ol, sajt)(Paradicsomszósz, kukorica, borsó, gomba, zöldbab, kar� ol, sajt)

10. 10. ALADDIN 820,- 1190,- 2720,-ALADDIN 820,- 1190,- 2720,-
(Paradicsomszósz, sonka, kukorica, sajt)(Paradicsomszósz, sonka, kukorica, sajt)

11. 11. SONKÁS-GOMBÁS-KUKORICÁS 860,- 1250,- 2850,-SONKÁS-GOMBÁS-KUKORICÁS 860,- 1250,- 2850,-
(Paradicsomszósz, sonka, gomba, kukorica, sajt)(Paradicsomszósz, sonka, gomba, kukorica, sajt)

12. 12. SZALÁMIS 860,- 1250,- 2850,-SZALÁMIS 860,- 1250,- 2850,-
(Paradicsomszósz, Pick szalámi, sajt)(Paradicsomszósz, Pick szalámi, sajt)

13. 13. SPÉCI 860,- 1250,- 2850,-SPÉCI 860,- 1250,- 2850,-
(Paradicsomszósz, sonka, uborka, virsli, sajt)(Paradicsomszósz, sonka, uborka, virsli, sajt)

14. 14. BOLOGNAI 860,- 1250,- 2850,-BOLOGNAI 860,- 1250,- 2850,-
(Bolognai húsmártás, sajt)(Bolognai húsmártás, sajt)

15. 15. HAWAI 860,- 1250,- 2850,-HAWAI 860,- 1250,- 2850,-
(Paradicsomszósz, sonka, ananász, sajt)(Paradicsomszósz, sonka, ananász, sajt)

16. 16. TARJÁS 860,- 1250,- 2850,-TARJÁS 860,- 1250,- 2850,-
(Paradicsomszósz, fokhagyma, bacon, füstölt tarja, sajt)(Paradicsomszósz, fokhagyma, bacon, füstölt tarja, sajt)

17. 17. EXOTICO 880,- 1290,- 2930,-EXOTICO 880,- 1290,- 2930,-
(Paradicsomszósz, sonka, ananász, kukorica, sajt)(Paradicsomszósz, sonka, ananász, kukorica, sajt)

18. 18. CSIRKEMÁJAS 880,- 1290,- 2930,-CSIRKEMÁJAS 880,- 1290,- 2930,-
(Paradicsomszósz, csirkemáj, tojás, sajt)(Paradicsomszósz, csirkemáj, tojás, sajt)

19. 19. MEXIKÓI 880,- 1290,- 2930,-MEXIKÓI 880,- 1290,- 2930,-
(Paradicsomszósz, kukorica, zöldbab, chilis bab, sonka, sajt)(Paradicsomszósz, kukorica, zöldbab, chilis bab, sonka, sajt)

20. 20. PIEDONE 880,- 1290,- 2930,-PIEDONE 880,- 1290,- 2930,-
(Paradicsomszósz, virsli, bab, hagymakarikák, bacon, sajt)(Paradicsomszósz, virsli, bab, hagymakarikák, bacon, sajt)

21. 21. BAKA 940,- 1390,- 3190,-BAKA 940,- 1390,- 3190,-
(Paradicsomszósz, sonka, gomba, bacon, sajt)(Paradicsomszósz, sonka, gomba, bacon, sajt)

22. 22. NÉGYSAJTOS 940,- 1390,- 3190,-NÉGYSAJTOS 940,- 1390,- 3190,-
(Paradicsomszósz, füstölt, trappista, feta és parmezán sajt, metélőhagyma)(Paradicsomszósz, füstölt, trappista, feta és parmezán sajt, metélőhagyma)

23. 23. ÍNYENC 940,- 1390,- 3190,-ÍNYENC 940,- 1390,- 3190,-
(Paradicsomszósz, bacon, füstölt sajt, fokhagyma, kukorica, sajt)(Paradicsomszósz, bacon, füstölt sajt, fokhagyma, kukorica, sajt)

24. 24. CARBONARA 960,- 1450,- 3290,-CARBONARA 960,- 1450,- 3290,-
(Paradicsomszósz, sajtkrém, bacon, parmezán, sajt, tükörtojás, sajt)(Paradicsomszósz, sajtkrém, bacon, parmezán, sajt, tükörtojás, sajt)

25. 25. LEON 960,- 1450,- 3290,-LEON 960,- 1450,- 3290,-
(Paradicsomszósz, kolbász, Pick szalámi, kukorica, lilahagyma, erős paprika, sajt)(Paradicsomszósz, kolbász, Pick szalámi, kukorica, lilahagyma, erős paprika, sajt)

26. 26. VERONA 960,- 1450,- 3290,-VERONA 960,- 1450,- 3290,-
(Paradicsomszósz, csirkemáj, pirított csirkemell, lilahagyma, sajt)(Paradicsomszósz, csirkemáj, pirított csirkemell, lilahagyma, sajt)

27. 27. MESTER 960,- 1450,- 3290,-MESTER 960,- 1450,- 3290,-
(Paradicsomszósz, sonka, kolbász, füstölt sajt, csemegeuborka, sajt)(Paradicsomszósz, sonka, kolbász, füstölt sajt, csemegeuborka, sajt)

28. 28. DUCK 960,- 1450,- 3290,-DUCK 960,- 1450,- 3290,-
(Paradicsomszósz, pecsenye kacsamáj, bacon, paprika, sajt)(Paradicsomszósz, pecsenye kacsamáj, bacon, paprika, sajt)

29. 29. SZEZÁMOS 960,- 1450,- 3290,-SZEZÁMOS 960,- 1450,- 3290,-
(Szezámmagos perem, paradicsomszósz, sonka, kolbász, kukorica, bacon, (Szezámmagos perem, paradicsomszósz, sonka, kolbász, kukorica, bacon, 
vöröshagyma, sajt)vöröshagyma, sajt)

 20 cm 28 cm 46 cm 20 cm 28 cm 46 cm
30. 30. BAJNOK 960,- 1450,- 3290,-BAJNOK 960,- 1450,- 3290,-

(Szezámmagos perem, paradicsomszósz, gyros hús, főtt tojás, csemegeubor-(Szezámmagos perem, paradicsomszósz, gyros hús, főtt tojás, csemegeubor-
ka, lilahagyma, sajt)ka, lilahagyma, sajt)

31. 31. DETROITI 990,- 1490,- 3390,-DETROITI 990,- 1490,- 3390,-
(Paradicsomszósz, pirított csirkemell� lé, kolbász, sajt)(Paradicsomszósz, pirított csirkemell� lé, kolbász, sajt)

32. 32. RÁDIÓ 1 1020,- 1550,- 3520,-RÁDIÓ 1 1020,- 1550,- 3520,-
(Szezámmagos perem, paradicsomszósz, kígyóuborka, Pick szalámi, gyros (Szezámmagos perem, paradicsomszósz, kígyóuborka, Pick szalámi, gyros 
hús, csirkemell, kukorica, sajt)hús, csirkemell, kukorica, sajt)

33. 33. PARASZTOS 1020,- 1550,- 3520,-PARASZTOS 1020,- 1550,- 3520,-
(Paradicsomszósz, füstölt tarja, kolbász, bacon, lilahagyma, tojás, fokhagyma, (Paradicsomszósz, füstölt tarja, kolbász, bacon, lilahagyma, tojás, fokhagyma, 
pfe� eroni paprika, sajt)pfe� eroni paprika, sajt)

34. 34. TENGER GYÜMÖLCSEI 1020,- 1550,- 3520,-TENGER GYÜMÖLCSEI 1020,- 1550,- 3520,-
(Paradicsomszósz, kagyló, polip, tintahal, olajbogyó, szardínia, sajt)(Paradicsomszósz, kagyló, polip, tintahal, olajbogyó, szardínia, sajt)

35. 35. HÚSTORONY 1020,- 1550,- 3520,-HÚSTORONY 1020,- 1550,- 3520,-
(Bolognai húsmártás, sonka, tarja, kolbász, sajt)(Bolognai húsmártás, sonka, tarja, kolbász, sajt)

36. 36. HÚSOS 1020,- 1550,- 3520,-HÚSOS 1020,- 1550,- 3520,-
(Bolognai húsmártás, szalámi, bacon, kukorica, sajt)(Bolognai húsmártás, szalámi, bacon, kukorica, sajt)

37. 37. AL CAPONE 860,- 1250,- 2850,-AL CAPONE 860,- 1250,- 2850,-
(Paradicsomos erős alap, hagyma, sonka, gomba, sajt)(Paradicsomos erős alap, hagyma, sonka, gomba, sajt)

38. 38. MAGYAROS 960,- 1450,- 3290,-MAGYAROS 960,- 1450,- 3290,-
(Paradicsomos erős alap, sonka, bacon, kolbász, sajt)(Paradicsomos erős alap, sonka, bacon, kolbász, sajt)

39. 39. HERKULES 960,- 1450,- 3290,-HERKULES 960,- 1450,- 3290,-
(Paradicsomos erős alap, sonka, kolbász, pfe� eroni paprika, sajt)(Paradicsomos erős alap, sonka, kolbász, pfe� eroni paprika, sajt)

40. 40. FORZA 990,- 1490,- 3390,-FORZA 990,- 1490,- 3390,-
(Paradicsomos erős alap, sonka, kolbász, szalámi, pfe� eroni paprika, sajt)(Paradicsomos erős alap, sonka, kolbász, szalámi, pfe� eroni paprika, sajt)

41. 41. VADÁSZ 1020,- 1550,- 3520,-VADÁSZ 1020,- 1550,- 3520,-
(Paradicsomos erős alap, pecsenyekacsamáj, kukorica, főtt tojás, lapkasajt, sajt)(Paradicsomos erős alap, pecsenyekacsamáj, kukorica, főtt tojás, lapkasajt, sajt)

42. 42. FINCSI 860,- 1250,- 2850,-FINCSI 860,- 1250,- 2850,-
(Tejfölös alap, sonka, uborka, bacon, sajt)(Tejfölös alap, sonka, uborka, bacon, sajt)

43. 43. GÖRÖG 860,- 1250,- 2850,-GÖRÖG 860,- 1250,- 2850,-
(Tejfölös alap, sonka, uborka, paradicsom, hagyma, olívabogyó, oregánó, sajt)(Tejfölös alap, sonka, uborka, paradicsom, hagyma, olívabogyó, oregánó, sajt)

44. 44. PIKÁNS 960,- 1450,- 3290,-PIKÁNS 960,- 1450,- 3290,-
(Tejfölös-mustáros alap, csirkemell, uborka, füstölt tarja, sajt)(Tejfölös-mustáros alap, csirkemell, uborka, füstölt tarja, sajt)

45. 45. MAFFIÓZÓ 960,- 1450,- 3290,-MAFFIÓZÓ 960,- 1450,- 3290,-
(Tejfölös alap, sonka, bacon, kolbász, kukorica, sajt)(Tejfölös alap, sonka, bacon, kolbász, kukorica, sajt)

46. 46. SÁRGA 960,- 1450,- 3290,-SÁRGA 960,- 1450,- 3290,-
(Tejfölös alap, sonka, kukorica, füstölt sajt, bacon, tojás, sajt)(Tejfölös alap, sonka, kukorica, füstölt sajt, bacon, tojás, sajt)

47. 47. BAZSALIKOMOS 960,- 1450,- 3290,-BAZSALIKOMOS 960,- 1450,- 3290,-
(Tejfölös alap, sonka, csirkemell, őrölt bors, bazsalikom, sajt)(Tejfölös alap, sonka, csirkemell, őrölt bors, bazsalikom, sajt)

48. 48. FOKHAGYMÁS-TEJFÖLÖS 960,- 1450,- 3290,-FOKHAGYMÁS-TEJFÖLÖS 960,- 1450,- 3290,-
(Fokhagymás-tejfölös alap, pirított csirkemell, sonka, sajt)(Fokhagymás-tejfölös alap, pirított csirkemell, sonka, sajt)

49. 49. SILVER 960,- 1450,- 3290,-SILVER 960,- 1450,- 3290,-
(Kapros-tejfölös alap, sonka, csirkemell, bacon, sajt)(Kapros-tejfölös alap, sonka, csirkemell, bacon, sajt)

50. 50. FIRENZE 990,- 1490,- 3290,-FIRENZE 990,- 1490,- 3290,-
(Fokhagymás-tejfölös alap, csirkemell, főtt tojás, kukorica, lapkasajt, sajt)(Fokhagymás-tejfölös alap, csirkemell, főtt tojás, kukorica, lapkasajt, sajt)

51. 51. TEJFÖLÖS 990,- 1490,- 3290,-TEJFÖLÖS 990,- 1490,- 3290,-
(Tejfölös alap, Pick szalámi, csirkemell, paradicsom, főtt tojás, lilahagyma, sajt)(Tejfölös alap, Pick szalámi, csirkemell, paradicsom, főtt tojás, lilahagyma, sajt)

52. 52. FREDDY 860,- 1250,- 2850,-FREDDY 860,- 1250,- 2850,-
(Tejfölös erős alap, sonka, kolbász, tojás, sajt)(Tejfölös erős alap, sonka, kolbász, tojás, sajt)

53. 53. BAJOR 860,- 1250,- 2850,-BAJOR 860,- 1250,- 2850,-
(Tejfölös erős alap, sonka, tarja, lilahagyma, sajt)(Tejfölös erős alap, sonka, tarja, lilahagyma, sajt)

54. 54. NEW YORK 860NEW YORK 860,- 1250,- 2850,-,- 1250,- 2850,-
(Sajtkrémes alap, sonka, bacon, tojás, sajt)(Sajtkrémes alap, sonka, bacon, tojás, sajt)

55. 55. AZTÉK 960,- 1450,- 3290,-AZTÉK 960,- 1450,- 3290,-
(Sajtkrémes alap, Pick szalámi, sonka, feta sajt, füstölt sajt, erős paprika, sajt)(Sajtkrémes alap, Pick szalámi, sonka, feta sajt, füstölt sajt, erős paprika, sajt)

56. 56. SAJTKRÉMES 960,- 1450,- 3290,-SAJTKRÉMES 960,- 1450,- 3290,-
(Szezámmagos perem, sajtkrémes alap, bacon, gyros hús, csemegeuborka, (Szezámmagos perem, sajtkrémes alap, bacon, gyros hús, csemegeuborka, 
lilahagyma, sajt)lilahagyma, sajt)

57. 57. CHEDDAR 990,- 1490,- 3390,-CHEDDAR 990,- 1490,- 3390,-
(Szezámmagos perem, sajtkrémes alap, bacon, pirított hagyma, pfe� eroni (Szezámmagos perem, sajtkrémes alap, bacon, pirított hagyma, pfe� eroni 
paprika, cheddar sajt, csirkemell, sajt)paprika, cheddar sajt, csirkemell, sajt)

58. 58. EAST WARRIORS 990,- 1490,- 3390,-EAST WARRIORS 990,- 1490,- 3390,-
(Sajtkrémes tejfölös alap sonka, kolbász, csirkemell, főtt tojás, füstölt sajt, sajt)(Sajtkrémes tejfölös alap sonka, kolbász, csirkemell, főtt tojás, füstölt sajt, sajt)

59. 59. FORTUNA 990,- 1490,- 3390,-FORTUNA 990,- 1490,- 3390,-
(Sajtkrémes erős alap, szalámi, pfe� eroni paprika, feta sajt, lapkasajt, sajt)(Sajtkrémes erős alap, szalámi, pfe� eroni paprika, feta sajt, lapkasajt, sajt)

 20 cm 28 cm 46 cm 20 cm 28 cm 46 cm
60. 60. EXTRA 990,- 1490,- 3390,-EXTRA 990,- 1490,- 3390,-

(Szezámmagos perem, sajtkrémes erős alap, fokhagyma, sonka, csirkemell, (Szezámmagos perem, sajtkrémes erős alap, fokhagyma, sonka, csirkemell, 
kukorica, füstölt sajt, sajt)kukorica, füstölt sajt, sajt)

61. 61. LAS VEGAS 940,- 1390,- 3190,-LAS VEGAS 940,- 1390,- 3190,-
(Cheddar sajtos alap, sajt, kolbász, bacon, ketchup)(Cheddar sajtos alap, sajt, kolbász, bacon, ketchup)

62. 62. TEXAS 990,- 1490,- 3390,-TEXAS 990,- 1490,- 3390,-
(Cheddar sajtos alap, sajt, fekete olíva, csirkemell, szalámi, erős paprika)(Cheddar sajtos alap, sajt, fekete olíva, csirkemell, szalámi, erős paprika)

63. 63. BOSTON 990,- 1490,- 3390,-BOSTON 990,- 1490,- 3390,-
(Cheddar sajtos alap, sajt, sonka, kukorica, pirított hagyma, ketchup)(Cheddar sajtos alap, sajt, sonka, kukorica, pirított hagyma, ketchup)

64. 64. KENTUCKY 990,- 1490,- 3390,-KENTUCKY 990,- 1490,- 3390,-
(Csípős cheddar sajtos alap, sajt,csirkemell, bacon, pfe� eroni paprika, ketchup)(Csípős cheddar sajtos alap, sajt,csirkemell, bacon, pfe� eroni paprika, ketchup)

65. 65. FEKETE GYÖNGY 990,- 1490,- 3390,-FEKETE GYÖNGY 990,- 1490,- 3390,-
(Fekete szezámmagos perem, paradicsomszósz, szalámi, fekete olíva, paradi-(Fekete szezámmagos perem, paradicsomszósz, szalámi, fekete olíva, paradi-
csom, feketeerdei sonka, sajt)csom, feketeerdei sonka, sajt)

66. 66. NICO 960,- 1450,- 3290,-NICO 960,- 1450,- 3290,-
(Juhtúró, tejföl, kapor, fokhagyma, sonka, kukorica, sajt)(Juhtúró, tejföl, kapor, fokhagyma, sonka, kukorica, sajt)

67. 67. RÓMA 990,- 1490,- 3390,-RÓMA 990,- 1490,- 3390,-
(Szezámmagos perem, juhtúró, tejföl, csirkemell, tarja, kolbász, sajt)(Szezámmagos perem, juhtúró, tejföl, csirkemell, tarja, kolbász, sajt)

68. 68. RÁNTOTTÁS 820,- 1190,- 2720,-RÁNTOTTÁS 820,- 1190,- 2720,-
(Vajas alap, tojásrántotta, virsli, kolbászdarabok, lila- és vöröshagyma, csípős (Vajas alap, tojásrántotta, virsli, kolbászdarabok, lila- és vöröshagyma, csípős 
pirosarany, pritaminpaprika, pfe� eroni paprika)pirosarany, pritaminpaprika, pfe� eroni paprika)

69. 69. GYROSOS 960,- 1450,- 3290,-GYROSOS 960,- 1450,- 3290,-
(Gyros szósz, gyros hús, paradicsom, uborka, lilahagyma, sajt)(Gyros szósz, gyros hús, paradicsom, uborka, lilahagyma, sajt)

70. 70. CHIPOTLE 990,- 1490,- 3390,-CHIPOTLE 990,- 1490,- 3390,-
(Chipotle alap, sonka, csirkemell, sajt, füstölt sajt, bacon)(Chipotle alap, sonka, csirkemell, sajt, füstölt sajt, bacon)

71. 71. SAMURAI 990,- 1490,- 3390,-SAMURAI 990,- 1490,- 3390,-
(Samurai csípős alap, tarja, jalapeño, sajt, kolbász, szezámmagos perem)(Samurai csípős alap, tarja, jalapeño, sajt, kolbász, szezámmagos perem)

72. 72. ADÁS X 1020,- 1550,- 3520,-ADÁS X 1020,- 1550,- 3520,-
(Lecsó, csirkemáj, sonka, szalámi, kolbász, tarja, kevés vöröshagyma, sajt)(Lecsó, csirkemáj, sonka, szalámi, kolbász, tarja, kevés vöröshagyma, sajt)

73. 73. HÁROM KÍVÁNSÁG 940,- 1390,- 3190,-HÁROM KÍVÁNSÁG 940,- 1390,- 3190,-
(Paradicsomszósz, sajt, + három kívánság(Paradicsomszósz, sajt, + három kívánság))

TÖLTÖTT PEREMŰ PIZZÁK

 20 cm 28 cm 46 cm 20 cm 28 cm 46 cm
1. 1. ÍZBOMBA — 1790,- 4020,-ÍZBOMBA — 1790,- 4020,-

(2-féle sajttal töltött szezámmagos perem, sajtkrémes alap, sonka, csirkemell, (2-féle sajttal töltött szezámmagos perem, sajtkrémes alap, sonka, csirkemell, 
szalámi lapkasajt, sajt)szalámi lapkasajt, sajt)

2. 2. KARIBI — 1790,- 4020,-KARIBI — 1790,- 4020,-
(2-féle sajttal töltött szezámmagos perem, fokhagymás-tejfölös alap, tarja, (2-féle sajttal töltött szezámmagos perem, fokhagymás-tejfölös alap, tarja, 
lilahagyma, kolbász, csemegeuborka, dupla sajt)lilahagyma, kolbász, csemegeuborka, dupla sajt)

3. 3. HOT-DOG — 1790,- 4020,-HOT-DOG — 1790,- 4020,-
(Virslivel és mustárral töltött szezámmagos perem, tejfölös-mustáros alap, (Virslivel és mustárral töltött szezámmagos perem, tejfölös-mustáros alap, 
sonka, virsli, bacon, pirított hagyma, sajt)sonka, virsli, bacon, pirított hagyma, sajt)

4. 4. DUBAI — 1790,- 4020,-DUBAI — 1790,- 4020,-
(Sonkával és mozzarellával töltött perem, paradicsomos alap, kolbász, csir-(Sonkával és mozzarellával töltött perem, paradicsomos alap, kolbász, csir-
kemell, kukorica, erős paprika, sajt)kemell, kukorica, erős paprika, sajt)

5. 5. VIHARSAROK — 1790,- 4020,-VIHARSAROK — 1790,- 4020,-
(Kolbásszal és erős paprikával töltött fekete szezámmagos perem, paradicso-(Kolbásszal és erős paprikával töltött fekete szezámmagos perem, paradicso-
mos erős alap, kolbász, tarja, hagyma, pfe� eroni paprika, sajt)mos erős alap, kolbász, tarja, hagyma, pfe� eroni paprika, sajt)

LAKTÓZMENTES PIZZÁK

 20 cm 28 cm 46 cm 20 cm 28 cm 46 cm
1. 1. Laktózmentes 1 880,- 1190,- 2930,-Laktózmentes 1 880,- 1190,- 2930,-

(Paradicsomos alap, sonka, bacon, laktóz mentes sajt)(Paradicsomos alap, sonka, bacon, laktóz mentes sajt)
2. 2. Laktózmentes 2 1020,- 1550,- 3520,-Laktózmentes 2 1020,- 1550,- 3520,-

(Paradicsomos alap, csirkemell, lialahagyma, kukorica, laktózmentes sajt)(Paradicsomos alap, csirkemell, lialahagyma, kukorica, laktózmentes sajt)

HAMBURGEREK

1. 1. SIMA SIMA (Szósz, hamburgerhús, zöldségek)  (Szósz, hamburgerhús, zöldségek)  590,-590,-
2. 2. VEGA VEGA (Szósz, uborka, kukorica, borsó, zöldbab, sajt) (Szósz, uborka, kukorica, borsó, zöldbab, sajt) 550,-550,-
3. 3. SAJTOS SAJTOS (Szósz, hamburgerhús, zöldségek, sajt)(Szósz, hamburgerhús, zöldségek, sajt) 690,- 690,-
4. 4. GOMBÁS GOMBÁS (Szósz, hamburgerhús, zöldségek, gomba)(Szósz, hamburgerhús, zöldségek, gomba) 690,- 690,-
5. 5. KUKORICÁS 690,-KUKORICÁS 690,-

(Szósz, hamburgerhús, zöldségek, kukorica, sajt)(Szósz, hamburgerhús, zöldségek, kukorica, sajt)
6. 6. SAJTOS-GOMBÁS 750,-SAJTOS-GOMBÁS 750,-

(Szósz, hamburgerhús, zöldségek, gomba, sajt)(Szósz, hamburgerhús, zöldségek, gomba, sajt)
7. 7. SONKÁS SONKÁS (Szósz, hamburgerhús, sonka, zöldségek, sajt)(Szósz, hamburgerhús, sonka, zöldségek, sajt) 750,- 750,-
8. 8. ANANÁSZOS 750,-ANANÁSZOS 750,-

(Szósz, hamburgerhús, zöldségek, ananász, sajt)(Szósz, hamburgerhús, zöldségek, ananász, sajt)
9. 9. CSABAI CSÍPŐS 750,-CSABAI CSÍPŐS 750,-

(Erős alap, hamburgerhús, kolbász, zöldségek, sajt)(Erős alap, hamburgerhús, kolbász, zöldségek, sajt)
10. 10. BACON 750,-BACON 750,-

(Szósz, pirított bacon, hamburgerhús, zöldségek, sajt)(Szósz, pirított bacon, hamburgerhús, zöldségek, sajt)
11. 11. TOJÁSOS 750,-TOJÁSOS 750,-

(Szósz, tükörtojás, hamburgerhús, zöldségek, sajt)(Szósz, tükörtojás, hamburgerhús, zöldségek, sajt)
12. 12. MÁJAS 750,-MÁJAS 750,-

(Szósz, csirkemáj, hamburgerhús, zöldségek, sajt)(Szósz, csirkemáj, hamburgerhús, zöldségek, sajt)
13. 13. CSIRKÉS 770,-CSIRKÉS 770,-

(Szósz, natúr csirkemell, zöldségek, sajt)(Szósz, natúr csirkemell, zöldségek, sajt)
14. 14. DUPLA 790,-DUPLA 790,-

(Szósz, két hamburgerhús, zöldségek, sajt)(Szósz, két hamburgerhús, zöldségek, sajt)
15. 15. GYROSOS 790,-GYROSOS 790,-

(Gyros szósz, zöldségek, gyros hús, füstölt sajt, reszelt sajt)(Gyros szósz, zöldségek, gyros hús, füstölt sajt, reszelt sajt)

GYROS

1. 1. GYROS PITÁBAN 790,-GYROS PITÁBAN 790,-
(Pita, gyros hús, szósz, káposzta, uborka, paradicsom, lilahagyma)(Pita, gyros hús, szósz, káposzta, uborka, paradicsom, lilahagyma)

2. 2. SAJTOS GYROS PITÁBAN 850,-SAJTOS GYROS PITÁBAN 850,-
(Pita, gyros hús, szósz, sajt, uborka)(Pita, gyros hús, szósz, sajt, uborka)

3. 3. FÜSTÖLT SAJTOS GYROS PITA 890,-FÜSTÖLT SAJTOS GYROS PITA 890,-
(Pita, gyros hús, szósz, uborka, pirított hagyma, füstölt sajt)(Pita, gyros hús, szósz, uborka, pirított hagyma, füstölt sajt)

4. 4. FETÁS GYROS PITA 890,-FETÁS GYROS PITA 890,-
(Pita, gyros hús, szósz, paradicsom, pirított hagyma, feta sajt)(Pita, gyros hús, szósz, paradicsom, pirított hagyma, feta sajt)

5. 5. GYROS TÁL 1250,-GYROS TÁL 1250,-
(Sültburgonya, gyros hús, szósz, káposzta, jégsaláta, uborka, paradicsom, (Sültburgonya, gyros hús, szósz, káposzta, jégsaláta, uborka, paradicsom, 
lilahagyma)lilahagyma)

6. 6. SERPENYŐS GYROS GÖRÖG SALÁTÁVAL 1290,-SERPENYŐS GYROS GÖRÖG SALÁTÁVAL 1290,-
(Gyros hús, görög saláta, szósz)(Gyros hús, görög saláta, szósz)

7. 7. SAJTOS GYROS TÁL 1290,-SAJTOS GYROS TÁL 1290,-
(Gyros hús, szósz, sültburgonya, sajt)(Gyros hús, szósz, sültburgonya, sajt)

8. 8. FETÁS GYROS TÁL 1290,-FETÁS GYROS TÁL 1290,-
(Gyros hús, rizs, szósz, feta sajt, jégsaláta, paradicsom, uborka)(Gyros hús, rizs, szósz, feta sajt, jégsaláta, paradicsom, uborka)

9. 9. NEW YORK GYROS TÁL 1650,-NEW YORK GYROS TÁL 1650,-
(Dupla gyros hús, steak burgonya, szósz, paradicsom, uborka, jégsaláta, főtt (Dupla gyros hús, steak burgonya, szósz, paradicsom, uborka, jégsaláta, főtt 
tojás, reszelt sajt, pita)tojás, reszelt sajt, pita)

VÁLASZTHATÓ SZÓSZOK

fokhagymás, csípős fokhagymás, kapros-joghurtosfokhagymás, csípős fokhagymás, kapros-joghurtos

TÉSZTÁK

1. 1. SAJTOS SPAGETTI 850,-SAJTOS SPAGETTI 850,-
2. 2. MILÁNÓI SPAGETTI 1150,-MILÁNÓI SPAGETTI 1150,-

(Paradicsomszósz, sonka, gomba, sajt)(Paradicsomszósz, sonka, gomba, sajt)
3. 3. BOLOGNAI SPAGETTI 1150,-BOLOGNAI SPAGETTI 1150,-

(Paradicsomos-fűszeres húsmártás, sajt)(Paradicsomos-fűszeres húsmártás, sajt)
4. 4. JUHTÚRÓS SZTRAPACSKA 1250,-JUHTÚRÓS SZTRAPACSKA 1250,-
5. 5. NÉGYSAJTOS PENNE 1250,-NÉGYSAJTOS PENNE 1250,-

(Tejszín, póréhagyma, feta sajt, mozzarella, füstölt sajt, trappista sajt)(Tejszín, póréhagyma, feta sajt, mozzarella, füstölt sajt, trappista sajt)
6. 6. RIVIÉRA SPAGETTI 1250,-RIVIÉRA SPAGETTI 1250,-

(Tejszín, chili, sonka, póréhagyma, tojás, füstölt sajt, sajt)(Tejszín, chili, sonka, póréhagyma, tojás, füstölt sajt, sajt)
7. 7. MODENAI PENNE 1250,-MODENAI PENNE 1250,-

(Tejszín, kukorica, csirkemell, sajt)(Tejszín, kukorica, csirkemell, sajt)
8. 8. CSIRKÉS PENNE 1250,-CSIRKÉS PENNE 1250,-

(Csirkemell, bacon, sajtkrém, póréhagyma, parmezán)(Csirkemell, bacon, sajtkrém, póréhagyma, parmezán)
9. 9. TÜZES PENNE 1250,-TÜZES PENNE 1250,-

(Csípős paradicsomos szósz, póréhagyma, kolbász, sonka, bacon, sajt)(Csípős paradicsomos szósz, póréhagyma, kolbász, sonka, bacon, sajt)
10. 10. ÍNYENC PENNE 1250,-ÍNYENC PENNE 1250,-

(Tejszín, fokhagyma, csirkemell, gomba, füstölt sajt, sajt)(Tejszín, fokhagyma, csirkemell, gomba, füstölt sajt, sajt)
11. 11. CARBONARA SPAGETTI 1290,-CARBONARA SPAGETTI 1290,-

(Tejszín, sonka, tojás, parmezán)(Tejszín, sonka, tojás, parmezán)
12. 12. CHEDDAR PENNE 1290,-CHEDDAR PENNE 1290,-

(Tejszín, sonka, lilahagyma, rukkola, füstölt tarja, cheddar sajt)(Tejszín, sonka, lilahagyma, rukkola, füstölt tarja, cheddar sajt)
13. 13. KORONÁS GNOCCHI 1550,-KORONÁS GNOCCHI 1550,-

(Cheddar szósz, feketeerdei sonka, lilahagyma, pritamin paprika, szalámi)(Cheddar szósz, feketeerdei sonka, lilahagyma, pritamin paprika, szalámi)

LEVESEK

1. 1. Csontleves csigatésztával, zöldségekkel 490,-Csontleves csigatésztával, zöldségekkel 490,-
2. 2. Májgaluskaleves 550,-Májgaluskaleves 550,-
3. 3. Fokhagymakrémleves 550,-Fokhagymakrémleves 550,-
4. 4. Paradicsomleves rizstésztával 590,-Paradicsomleves rizstésztával 590,-
5. 5. Eperkrémleves tejszínhabbal 730,-Eperkrémleves tejszínhabbal 730,-
6. 6. Sajtkrémleves 730,-Sajtkrémleves 730,-
7. 7. Tárkonyos pulykaraguleves 790,-Tárkonyos pulykaraguleves 790,-
8. 8. Babgulyás 950,-Babgulyás 950,-
9. 9. Csípős hagymás marhapofa raguleves, burgonya gombóccalCsípős hagymás marhapofa raguleves, burgonya gombóccal 1150,- 1150,-

Kedves Vendégeink!Kedves Vendégeink!
Az ételek allergén információit internetes oldalunkon talál-Az ételek allergén információit internetes oldalunkon talál-
ják meg, vagy forduljanak bizalommal személyzetünkhöz!ják meg, vagy forduljanak bizalommal személyzetünkhöz!

Békéscsaba belterületén díjtalan házhozszállítás.Békéscsaba belterületén díjtalan házhozszállítás.
Mezőmegyer 250,- Gerla 450,- Fényes 450,-Mezőmegyer 250,- Gerla 450,- Fényes 450,-

Egyéb díjakról érdeklődjön diszpécserünknél!Egyéb díjakról érdeklődjön diszpécserünknél!

Rendelésfelvétel:Rendelésfelvétel:
Hétfő–Vasárnap: 9Hétfő–Vasárnap: 93030–22–220000

Minimum rendelés 1000,-Minimum rendelés 1000,-
Fél adag ételrendelés esetén a teljes ár 70%-át számoljuk fel.Fél adag ételrendelés esetén a teljes ár 70%-át számoljuk fel.

Áraink 2020. szeptember 15-étől érvényesek!Áraink 2020. szeptember 15-étől érvényesek!
Áraink forintban értendőek és tartalmazzák az ÁFÁ-t.Áraink forintban értendőek és tartalmazzák az ÁFÁ-t.
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