Menu I. … 99 Kč

4374
4375
4377

4376

Špenátový krém s krutóny
Špenátový krém s krutóny
Pizza BOVINO φ 30cm
Lasagne alla Bolognese
(zapečené italské těstoviny s omáčkou z drcených rajčat,
(nudličky z roštěné, eidam, cibule, olivy)
mletým vepřovým a hovězím masem, smetanou a parmezánem)
Kuřecí vývar
Zapečené lilky s kozím sýrem v tomatové omáčce

Menu II. … 99 Kč

Kuřecí vývar
Pizza POLLO SUPREMA φ 30cm
(nivovo-smetanový základ, mozzarella, kuřecí maso,
žampióny)

Menu III. … 99 Kč

Nabídka denního menu je platná od 11ti do 17ti hodin nebo do vyprodání
V cenách nejsou zahrnuty ceny za rozvoz (49-95 Kč dle pásma) a za obaly (3-12Kč dle druhu)

sobota

Kuřecí vývar
Vepřová kotleta kořeněná po řecku,
hranolky, obloha

Hráškový krém s krutóny
Hráškový krém s krutóny
Pizza Con broccoli e formaggi φ 30cm
Salát s grilovaným Camembertem
(mix listových salátů, cherry rajčátka, grilovaný camembert, (mozzarela, smetana, brokolice, niva, parmezán)
brusinkový dressing, bagetka)

4378

Špenátový krém s krutóny
Pleskavice, hranolky, ajvar, cibule

4373

4367
4368

Hráškový krém s krutóny
Smažený kuřecí řízek, domácí bramborový salát

Hovězí vývar
Hovězí vývar
Texaské zapečené brambory
Pizza HAWAI φ 30cm
(pálivé mleté hovězí maso, sýr, zakysaná smetana, jalapeňo) (tomatová omáčka, mozzarella, šunka, ananas)

4370

4369

Hovězí vývar
Pečená telecí plec, pečené brambory

Rajčatová polévka s těstovinami
Pizza SPINACI E POLLO φ 30cm
(smetana, mozzarella, špenát, kuřecí maso)

4371

4361

Rajčatová polévka s těstovinami
NACHOS sýrový
(kukuřičné lupínky, sýr, zeleninová salsa,
zakysaná smetana, jalapeňo)

Rajčatová polévka s těstovinami
Obalované kuřecí paličky,
hranolky, "coleslaw" salát

4372

úterý

4362
4363

středa
čtvrtek

4364
4365

Pórkový krém s krutóny
Pizza CARBONARA φ 30cm
(tomatová omáčka, mozzarella, šunka,
žampióny, vejce)

K V Ě T E N 2014

pátek

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

pátek

4366

Pórkový krém s krutóny
Farfalle s hříbky

čtvrtek

sobota

Menu III. … 99 Kč

středa

K V Ě T E N 2014

Menu II. … 99 Kč

úterý

Menu I. … 99 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

Denní menu Pizza WEST restaurace
K dennímu menu AKCE:

úterý
středa
čtvrtek

Pórkový krém s krutóny
Pizza CARBONARA φ 30cm
(tomatová omáčka, mozzarella, šunka,
žampióny, vejce)

Rajčatová polévka s těstovinami
Obalované kuřecí paličky,
hranolky, "coleslaw" salát

Rajčatová polévka s těstovinami
NACHOS sýrový
(kukuřičné lupínky, sýr, zeleninová salsa,
zakysaná smetana, jalapeňo)

Rajčatová polévka s těstovinami
Pizza SPINACI E POLLO φ 30cm
(smetana, mozzarella, špenát, kuřecí maso)

Hovězí vývar
Pečená telecí plec, pečené brambory

Hovězí vývar
Texaské zapečené brambory
(pálivé mleté hovězí maso, sýr, zakysaná smetana, jalapeňo)

Hovězí vývar
Pizza HAWAI φ 30cm
(tomatová omáčka, mozzarella, šunka, ananas)

Hráškový krém s krutóny
Smažený kuřecí řízek, domácí bramborový salát

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

Hráškový krém s krutóny
Pizza Con broccoli e formaggi φ 30cm
(mozzarela, smetana, brokolice, niva, parmezán)

Špenátový krém s krutóny
Pleskavice, hranolky, ajvar, cibule

Špenátový krém s krutóny
Lasagne alla Bolognese
(zapečené italské těstoviny s omáčkou z drcených rajčat,
mletým vepřovým a hovězím masem, smetanou a parmezánem)

Špenátový krém s krutóny
Pizza BOVINO φ 30cm
(nudličky z roštěné, eidam, cibule, olivy)

Kuřecí vývar
Vepřová kotleta kořeněná po řecku,
hranolky, obloha

Kuřecí vývar
Zapečené lilky s kozím sýrem v tomatové omáčce

Kuřecí vývar
Pizza POLLO SUPREMA φ 30cm
(nivovo-smetanový základ, mozzarella, kuřecí maso,

Menu I. …107 Kč

Menu II. …107 Kč
Nabídka denního menu je platná od 11ti do 17ti hodin nebo do vyprodání

Menu III. …107 Kč

sobota

žampióny)

pátek

pátek

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

čtvrtek

sobota

Pórkový krém s krutóny
Farfalle s hříbky

úterý

K V Ě T E N 2014

Menu III. …107 Kč

K V Ě T E N 2014

Menu II. …107 Kč

středa

Menu I. …107 Kč

pondělí

pondělí

 láhev Bonaqua 0,25l / Mattoni 0,3l – neperlivá / perlivá ……. 23 Kč
 láhev Coca Cola 0,2l ……. 26 Kč

