
 

S KLASICKÝMI PRODUKTY   

                           VELKÁ     MAXI   

                                                    cca 33 cm                                                                                                    cca 45 cm     

     Normální cca 400 g 200,– Kč         Normální cca 1 kg 350,– Kč   

                         

41. PROSCIUTTO 1, 2   

(rajská drcená omáčka, sýr Gouda a mozzarella, šunka, oregano)   

42. PROSCIUTTO E OLIVE 1, 2   

(rajská drcená omáčka, sýr Gouda a mozzarella, šunka, černé olivy, oregano)   

43. PROSCIUTTO E FUNGHI 1, 2   

(rajská drcená omáčka, sýr Gouda a mozzarella, šunka, žampiony v nálevu, oregano)   

44. HAWAI 1, 2   

(rajská drcená omáčka, sýr Gouda a mozzarella, šunka, ananas)   

45. CAPRICCIOSA 1, 2   

(rajská drcená omáčka, sýr Gouda a mozzarella, šunka, žampiony v nálevu, černé olivy, artyčoky v nálevu, oregano)    

46. 4 STAGIONI 1, 2   

(rajská drcená omáčka, sýr Gouda a mozzarella, 1/4 šunka, 1/4 žampiony v nálevu, 1/4 černé olivy,  1/4 artyčoky v nálevu, 

oregano)    

47. PUGLIESE 1, 2   

(rajská drcená omáčka, sýr Gouda a mozzarella, anglická slanina, oregano)   

48. BOLOGNESE 1, 2   

(rajská drcená omáčka, sýr Gouda a mozzarella, anglická slanina, žampiony v nálevu, oregano)   

49. MILANESE 1, 2   

(rajská drcená omáčka, sýr Gouda a mozzarella, anglická slanina, černé olivy, oregano)    

50. SALAME 1, 2   

(rajská drcená omáčka, sýr Gouda a mozzarella, nepálivý salám, oregano)   

51. SALAME e OLIVE 1, 2   

(rajská drcená omáčka, sýr Gouda a mozzarella, salám nepalivy, černé olivy, oregano)   

52. CARDINALE 1, 2   

(rajská drcená omáčka, sýr Gouda a mozzarella, salám nepálivý, žampiony v nálevu, oregano)   

53. PÁLIVÁ 1, 2   

(rajská drcená omáčka, sýr Gouda a mozzarella, salám, pálivá paprika, oregano)   

54. SPINACI 1, 2   

(drcená rajská omáčka, sýr Gouda a mozzarella,listový špenát, oregano)   

55. SPINACI e OLIVE 1, 2   

(drcená rajská omáčka, sýr,listový špenát, černé olivy, oregano)   

56. SPINACI e FUNGHI e OLIVE 1, 2   

(drcená rajská omáčka, sýr Gouda a mozzarella,listový špenát, černé olivy, žampiony v nálevu, oregano)   

57. FUNGHI 1, 2   

(drcená rajská omáčka, sýr Gouda a mozzarella, žampiony v nálevu, oregano)   

58. FUNGHI e OLIVE 1, 2 

(drcená rajská omáčka, sýr Gouda a mozzarella, žampiony v nálevu, černé olivy, oregano)   

59. 4 FORMAGGI 1, 2    

(drcená rajská omáčka, sýr Gouda a mozzarella,asiago nebo montasio, emmenthal nebo Gouda, Gorgonzola)   

60. MARGHERITA 1, 2   

(drcená rajská omáčka, dvojitá porce sýr Gouda a mozzarella)  



 

 
 

 

S ORIGINÁLNÍMI ITALSKÝMI PRODUKTY   

    VELKÁ     MAXI   

    cca 33 cm    cca 45 cm   

   Bohatá cca 500 g      250,– Kč Normální cca 1 kg 475,– Kč   

1.PROSCIUTTO 1, 2   

(rajská drcená omáčka, italská mozzarella, italská vařená šunka od kosti, oregano)   

2.PROSCIUTTO E OLIVE 1, 2   

(rajská drcená omáčka, italská mozzarella, italská vařená šunka od kosti, černé olivy, oregano)   

3.PROSCIUTTO E FUNGHI 1, 2   

(rajská drcená omáčka, italská mozzarella, italská vařená šunka od kosti, žampiony nakládané v oleji s bylinkami, oregano)   

4.PROSCIUTTO E CARCIOFI 1, 2   

(rajská drcená omáčka, italská mozzarella, italská vařená šunka od kosti, artyčoky, oregano)   

5.HAWAI 1, 2   

(rajská drcená omáčka, italská mozzarella, italská vařená šunka od kosti, ananas)   

6.CAPRICCIOSA 1, 2   

(rajská drcená omáčka, italská mozzarella, italská vařená šunka od kosti, černé olivy, nakladané žampiony v oleji s 

bylinkami,artyčoky, oregano)   

7.4 STAGIONI 1, 2   

(rajská drcená omáčka, italská mozzarella, 1/4 italská vařená šunka od kosti, 1/4 černé olivy, 1/4 nakládané žampiony v 

oleji s bylinkami, 1/4 artyčoky, oregano)   

8. PUGLIESE 1, 2   

(rajská drcená omáčka, italská mozzarella, italská roláda s búčku (PANCETTA), oregano)   

9.BOLOGNESE 1, 2   

(rajská drcená omáčka, italská mozzarella, italská roláda s bůčku (PANCETTA), nakládané žampiony v oleji s bylinkami, 

oregano)   

10.TIEOLESE 1, 2   

(rajská drcená omáčka, italská mozzarella, italská roláda s bůčku (PANCETTA), nakládané žampiony v oleji s bylinkami, 

olivy, oregano)   

11.MILANESE 1, 2   

(rajská drcená omáčka, italská mozzarella, italská roláda s búčku (PANCETTA), černé olivy, oregano)   

12.SALAME 1, 2   

(rajská drcená omáčka, italská mozzarella, benátský salám NEPÁLIVÝ, oregano)   



 

13.SALAME e OLIVE 1, 2   

(rajská drcená omáčka, italská mozzarella, benátský salám NEPÁLIVÝ,černé olivy, oregano)   

14.CARDINALE 1, 2   

(rajská drcená omáčka, italská mozzarella, benátský salám NEPÁLIVÝ, nakládané žampiony v oleji s bylinkami, oregano)   

15.SALAME PICCANTE 1, 2   

(rajská drcená omáčka, italská mozzarella, italský pikantní salám, oregano)   

16.CALABRESE 1, 2   

(rajská drcená omáčka, italská mozzarella, italský pikantní salám, černé olivy, oregano)   

17.BOSCAIOLA 1, 2   

(rajská drcená omáčka, italská mozzarella, italský pikantní salám, nakládané žampiony v oleji s bylinkami, oregano)   

18.RICOTTA E PROSCIUTTO 1, 2   

(rajská drcená omáčka, italská mozzarella, italský sýr ricotta, italská vařená šunka od kosti, oregano)   

19.RICOTTA E SPINACI 1, 2   

(rajská drcená omáčka, italská mozzarella, italský sýr ricotta, listový špenát, oregano)   

20.RICOTTA E 4 FORMAGGI 1, 2   

(rajská drcená omáčka, italská mozzarella, italský sýr ricotta, Asiago nebo Montasio, Gouda nebo Emmenthal, Gorgonzola)   

21.VEGETARIANA 1, 2   

(rajská drcená omáčka, italská mozzarella, italský sýr ricotta, žampiony v oleji, listový špenát, artičoky, černé olivy, 

oregano)   

22. CARCIOFI 1, 2   

(rajská drcená omáčka, italská mozzarella, artyčoky, oregano)   

23.CARCIOFI E FUNGHI 1, 2   

(rajská drcená omáčka, italská mozzarella, artyčoky, nakládané žampiony v oleji s bylinkami, oregano)   

24.CARCIOFI E OLIVE 1, 2   

(rajská drcená omáčka, italská mozzarella, artyčoky, černé olivy, oregano)   

25. TERRONA 1, 2    

(rajská drcená omáčka, italská mozzarella, artyčoky, černé olivy, žampiony v oleji s bylinkami, oregano)   

26.VERDURE 1, 2   

(rajská drcená omáčka, italská mozzarella, artyčoky,listový špenát, černé olivy, nakládané žampiony v oleji s bylinkami, 

oregano)   

27. 4 FORMAGGI 1, 2    

(rajská drcená omáčka, italská mozzarella, Asiago nebo Montasio, Gouda nebo Emmenthal, Gorgonzola)   

28. 4 FORMAGGI E SALAME PICCANTE 1, 2   

(rajská drcená omáčka, italská mozzarella, Asiago nebo Montasio, Gouda nebo Emmenthal,Gorgonzola,italský pikantní 

salám,)   



 

29. 4 FORMAGGI E FUNGHI 1, 2   

(rajská drcená omáčka, italská mozzarella, Asiago nebo Montasio,Gouda nebo Emmenthal, Gorgonzola, žampiony v olejis 

bylinkami)    

30. 4 FORMAGGI E PROSCIUTTO 1, 2   

(rajská drcená omáčka, italská mozzarella, Asiago nebo Montasio, Gouda nebo Emmenthal, Gorgonzola, italská vařená 

šunka od kosti)   

31.ROMANA 1, 2   

(rajská drcená omáčka, italská mozzarella, ančovičky, oregano)    

32.NAPOLI 1, 2   

(rajská drcená omáčka, italská mozzarella, ančovičky, kapary, oregano)   

33.SICILIANA 1, 2, 3   

(rajská drcená omáčka, italská mozarrella, ančovičky, kapary, černé olivy, oregano)   

34.TONNO RIO MARE (V OLIVOVÉM OLEJI) 1, 2, 3   

(rajská drcená omáčka, italská mozzarella, tuňák Rio Mare v olivovém oleji, oregano)   

35.TONNO a OLIVE (RIO MARE V OLIVOVÉM OLEJI ) 1, 2, 3   

(rajská drcená omáčka, italská mozzarella, tuňák Rio Mare v olivovém oleji, černé olivy, oregano)   

36.TONNO E FUNGHI (RIO MARE V OLIVOVÉM OLEJI) 1, 2, 3   

(rajská drcená omáčka, italská mozzarella, tuňák Rio Mare v olivovém oleji, žampiony v oleji, oregano)   

37.TONNO RIO MARE(VE VLASTNÍ ŠŤÁVĚ) 1, 2, 3   

(rajská drcená omáčka, italská mozzarella, tuňák Rio mare ve vlastni šťávě, oregano).   

38.TONNO a OLIVE(RIO MARE VE VLASTNÍ ŠŤÁVĚ) 1, 2, 3   

(rajská drcená omáčka, italská mozzarella, tuňák Rio Mare ve vlastni štavě, černé olivy, oregano)   

39.TONNO a  FUNGHI, RIO MARE VE VLASTNÍ ŠŤÁVĚ 1, 2, 3   

(rajská drcená omáčka, italská mozzarella, nakládané žampiony s bylinkami,tuňák Rio Mare ve vlastní šťávě, oregano)   

40.MARGHERITA 1, 2    

(rajská drcená omáčka, italská mozzarella, dvojitá porce italské mozzarelly)   



 

 

Velká pizza průměr 33 cm - 500g je pro 1-2 dospělé Maxi pizza   

rodina průměr 45 cm - 1200g je pro 3-4 dospělé   

Alergen 1: lepek (mouka a výrobky z nich). Alergen 2: mléčné výrobky (sýry a výrobky z nich). Alergen 3: ryby (tuňák a ančovičky 

konzervované).   

KDOKOLIV TRPÍ JAKKOUKOLIV FORMOU ALERGGIE DOPORUČUJEME OBRÁTIT SE NA SPECIALIZOVANÉ OBCHODY SE SPECIALIZOVANÝM PERSONÁLEM A U NÁS NIC NEKUPOVAT.   

KDOKOLIV U NÁS NAKUPUJE JAKKÝKOLIV PRODUKT (A TRPÍ ALERGIEMI) JE JEHO ZÁJMEM SE ZEPTAT PŘEDEM NA JAKOUKOLIV INFORMKLIENT NENÍDOPORUČUJEME, ABY SI U NÁS 

NIC NEKUPOVAL. ZÁKAZNÍCI, KTEŘÍ SI KOUPILI JAKOUKOLIV VĚC BYACI OHLEDNĚ PRODUKTŮ. V PŘÍPADĚ, ŽE SI LI PŘEDEM INFORMOVÁNI.! JISTÝ S ODPOVĚDÍ PRODEJCE    

 

  

  

    

    

  
     

  

 
 

 

 
 

 


