Pizzor för avhämtning
Pris vid avhämtning.
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Siciliana 80:Sicilianare kallar de för den enda riktiga pizzan.
Vitlök samt tomat, ost, oliver, sardeller och kapris.
Vesuvio 75:Har fått namnet efter vulkanen Vesuvius vid Napoli.
Enkel och god med tomat, ost och skinka.
Capricciosa 80:Betyder “den nyckfulla”. Faktiskt den mest sålda
pizzan. Med tomat, ost, skinka och champinjoner.
Pescatore 80:Fiskarpizzan med tomat, ost och tonfisk.
Marinara 80:Kallas även “Frutti di mare” (havets frukter).
Innehåller tomat, ost, musslor och räkor.
Tomaso 80:Mycket omtyckt, med tomat, ost, skinka och räkor.
Bolognese 75:Med lite annorlunda smak, utöver det vanliga.
Med tomat ost och köttfärssås.
Margherita 75:Många tar den med sig hem och lägger annat på.
Med tomat och ost.
Quattro Stagioni 85:Med räkor,musslor,tomat,ost skinka, champinjoner.
Vegetariana 80:Tomat, ost, champinjoner och lök.
Montanara 80:Tomat, ost, champinjoner och oliver.
Frutti Del Marie 85:Tomat, ost, musslor, tonfisk och räkor.
Napolitana 80:Detta är Napolis egen pizza. Man kan säga att detta
är den ursprungliga pizzan som man bakade från
första början, med tomat, ost, oliver och sardeller.
Peperone 80:Vacker och god med tomat, ost, oliver, röd paprika.
Cacciatora 80:Jägarens pizza. Smakar och framför allt luktar
jättegott. Med tomat, ost och salami.
Bari 80:Tomat, ost, skinka och tonfisk
Calzone (Inbakad) 80:Ett annorlunda sätt att baka pizza. Dubbelvikt och
inbakad. Mycket saftig. Med tomat, ost, skinka

18. Padrino 85:Gudfaderns pizza. En läckerhet, mycket stark. Med
tomat, ost, musslor, räkor, capris, oliver, paprika.
19. La Maffia 80:För de verkligt hungriga och med is i magen.
Med tomat, ost, bacon och lök.
20. Pugliese 75:Mycket godare än vad många tror. Tomat, ost, lök.
21. Maxim special 85:Många säger: “Gör en specialpizza som du tycker
är godast”. Nu finns den på menyn. Innehåller
tomat, ost, skinka, champinjoner, räkor.
22. Romana 80:Tomat, ost, champinjoner och räkor.
23. Catarina 80:Tomat, ost och räkor.
24. Hawaii 80:Tomat, ost, skinka och ananas.
25. Chiquita 80:Tomat, ost, skinka och banan.
26. Palermo 80:Tomat, ost, ananas och banan.
27. Prima 85:Tomat, ost, skinka, räkor och tonfisk.
28. Victoria 75:Tomat, ost och champinjoner.
29. Favoriten 85:Tomat, ost, bacon, champinjoner och ägg.
30. Malo 80:Tomat, ost, tonfisk och räkor.
31. Sorella 85:Tomat, ost, skinka, champinjoner, musslor
och kronärtskocka.
32. Amigo 85:Tomat, ost, köttfärssås, champinjoner och lök.
33. Campino 85:Tomat, ost, skinka, räkor och ananas.
34. Disco 80:Tomat, ost, skinka och köttfärssås.
35. Bambino 85:Tomat, ost, skinka, champinjoner, ananas.
36. Ciao Ciao (Inbakad) 90:Tomat, ost, fläskfilé, champinjoner, lök, vitlök.
37. Gourmet 90:Tomat, ost, fläskfilé, bearnaisesås, champinjoner.
38. Kebabpizza 85:Tomat, ost, kebabkött, kebabsås, champinjoner, lök.

39. Indiana 90:Tomat, ost, champinjoner, kyckling, curry,
ananas och banan.
40. Mexicana 90:Tomat, ost, champinjoner, salami, bacon,
ägg och lök. Starkt kryddad.
41. Pizza Light 85:Tomat, lite ost, champinjoner, lök, paprika,
oliver och kronärtskocka.
42. Regina 90:Tomat, ost, champinjoner, sparris,
oxfilé och gorgonzola
43. Toscana 90:Tomat, ost, champinjoner, fläskfilé, curry och banan.
44. Torino 90:Tomat, ost, färska tomater, lök, kebabkött,
kebabsås och peperoni.
45. Batman (Halvinbakad) 90:Tomat, ost, skinka, kebab, kebabsås
46. Rimini 90:Tomat, ost, skinka, champinjoner, räkor,
lök, vitlök och köttfärssås.
47. Milan 90:Tomat, ost, champinjoner, kebabkött, kebabsås
och isbergssallad.
48. Ankona 90:Tomat, ost, skinka, ananas, bacon, salami,
kebabkött, kebabsås.
49. Eldorado 90:Tomat, ost, skinka, räkor, bacon, ananas,
köttfärssås,cayennepeppar och lök.
50. Bigfoot 90:Tomat, ost, färska tomater, kebab, pommes strips,
kebabsås och peperoni.
51. Cancun 90:Tomat, ost, kebab, tacosås, tacokryddmix, vitlök,
lök, jalapeno.
52. Acapulco 90:Tomat, ost, oxfilé, champinjoner, tacokryddmix,
tacosås, vitlök, lök, jalapeno.
53. Azteka 85:Tomat, ost, skinka, tacokryddmix, tacosås, jalapeno.
54. Black & White 95:Tomat, ost, skinka, champinjoner, oxfilé, fläskfilé,
bearnaisesås.
Barnpizza avdrag 5:Stor familjepizza (ca 4 port.) från 180:Megapizza (ca 2 port.) från 130:Stor familjepizza och megapizza endast avhämtning.
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