pizza & bar

pizza & bar

Studené omáčky

Dětská jídla
38. 80 g Kuřecí řízek, krokety ( 1,3,7)
39. 80 g Smažený sýr, hranolky ( 1,3,7)

99,-

59. 50 g Tatarská omáčka, domácí (3,10)

25,-

99,-

60. 50 g Ďábelská omáčka, domácí (3,10)

25,-

61. 50 g Česneková omáčka, domácí (3,10)

25,-

62. 50 g Brusinky

25,-

63. 50 g Kečup (10)

25,-

pizza & bar

OBJEDNÁVKY

Saláty

Rozvoz do domu

40. 180 g Zelný salát

49,-

41. 200 g Míchaný salát

69,-

42. 220 g Šopský salát s balkánským sýrem (7)
43. 300 g Salát Hermelínek, toust ( 1,3,6,7,8,9,10,11)

79,159,-

Tel.: 353 227 158

159,-

Rozvoz po Teplé 15,-Kč Ostatní rozvoz 5,-Kč/1km

( 100 g smažený hermelín, čerstvá zelenina, dresink)
45. 300 g Salát Gyros, toust ( 1,3,6,7,8,9,10,11)
( 100 g kuřecí maso, čerstvá zelenina, dresink)

Rozvoz pouze nad 100,-Kč.

OTEVÍRACÍ DOBA

Těstoviny penne

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

149,-

47. 350 g Toscana ( 1,7)
(100 g kuřecí maso, cibule, žampiony, sýrová omáčka)

149,-

48. 350 g Špenátové ( 1,7)
( 100 g kuřecí maso, špenát, smetana, parmazán)

Přílohy

Dezerty
65. 1 ks Palačinka se zmrzlinou a šlehačkou ( 1,3,7)

60,-

66. 200 g Míchaná zmrzlina se šlehačkou (7)

59,-

67. 250 g Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou (7)

79,-

68. 50 g Kopeček zmrzliny dle nabídky (7)

18,-

www.pizzerie-kuzelna.cz

50. 180 g Vařené brambory

35,-

51. 180 g Opečené brambory s cibulkou

45,-

Cena poloviční porce činí 70% z prodejní ceny.

52. 180 g Bramborové hranolky

40,-

Seznam alergenů podle směrnice

53. 180 g Bramborové krokety

40,-

55. 200 g Pizza chléb ( + česnek) (1)
56. Pečivo – rohlík, krajíc chleba (1,3,7)

65,- ( +10)
5,-

ZAVŘENO
11:00 - 21:00
11:00 - 21:00
11:00 - 21:00
11:00 - 21:00
11:00 - 21:00
12:00 - 20:00

1169/2011 EU:

1.

Obiloviny obsahující lepek (pšenice, ječmen, žito, oves, špalda, kamut)

8.

Skořápkové plody a výrobky z nich (veškeré ořechy)

2.

Korýši a výrobky z nich

9.

Celer a výrobky z nich

3.

Vejce a výrobky z nich

10. Hořčice a výrobky z nich

4.

Ryby a výrobky z nich

11. Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich

5.

Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich

12. Oxid siřičitý a siřičitany

6.

Sójové boby (sója) a výrobky z nich

13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj

7.

Mléko a výrobky z nich

14. Měkkýši a výrobky z nich

V pizzerii
je možnost pořádání rodinných oslav,
svateb, ﬁremních večírků,
třídních srazů a mnoho dalších akcí.
VENKOVNÍ TERASA - DĚTSKÝ KOUTEK
točená zmrzlina

rozvozy - Nová Farma 20,- Poutnov 50,- Horní Poutnov 55,- Popovice 60,- Beranov 25,- Kladruby 50,- Otročín 60,- Brť 70,- Klášter 25,- Kemp Betlém 45,- Křepkovice 35,- Pěkovice 50,- Ovčí dvůr 40,- Heřmanov 45,- Beroun 60,- Mrázov 35,pizza & bar

pizza & bar

m
pizza & bar

13. Kuřecí se smetanou (1,7)

menu

Margharita (1,7)

Šunková (1,7)

Šunkovo-salámová se žampiony ( 1,7)

Česnečka se šunkou a opečeným chlebem ( 1,3,7)

22. 0,3 l

Dle denní nabídky

45,-

Jídla na objednávku

154,-

( tomat, eidam, parmazán, niva, hermelín)
15. Uzenářská (1,3,7)
114,-

( tomat, sýr, šunka, salám, anglická slanina, vejce)
16. Kuřecí pikant (1,7)

134,-

150 g Kuřecí medailonky s nivovou omáčkou (7)

144,-

154,-

( tomat, sýr, kuřecí maso, feferonky, cibule)

149,-

150 g Kuřecí řízek, zelný salát (1,3,7)

129,-

200 g Kuřecí steak s bylinkovým máslem

169,-

200 g Vepřový steak s pepřovou omáčkou (7)

169,-

150 g Pikantní masové nudličky

149,-

( kuřecí prsíčko, vepřová kotleta, cibule, paprika, žampiony)

( tomat, sýr, šunka)
3.

21. 0,3 l

( tomat se smetanou, sýr, kuřecí maso, kukuřice)

( tomat, sýr)
2.

154,-

14. Quattro (1,7)

Pizza 30 cm

1.

Polévky

Pizza 30 cm

144,-

150 g Vepřový řízek, zelný salát (1,3,7)

129,-

200 g Labužnický řízek, zelný salát (1,3,7)

159,-

( vepřový řízek plněný šunkou, sýrem, cibulí a feferonkou)
( tomat, sýr, šunka, suchý salám, žampiony)
4.

Šunkovo- salámová s cibulí a parmazánem (1,7)

5.

Hawai (1,7)

150 g Topinka s kuřecím masem a vejcem (1,3)

89,-

144,-

( tomat, sýr, šunka, suchý salám, cibule, parmazán)
144,-

( tomat, sýr, šunka, ananas)
6.

Salámová s nivou a česnekem (1,7)

144,-

( tomat, sýr, suchý salám, niva, česnek)
7.

Mexická (1,7)

144,-

( tomat, sýr, suchý salám, kukuřice, cibule, feferonky)
8.

Špenátová (1,7)

144,-

( tomat, sýr, anglická slanina, špenát, česnek)
9.

Anglická (1,3,7)

144,-

( tomat, sýr, anglická slanina, cibule, žampiony, vejce)
10. Kuželka (1,7)

144,-

( tomat, sýr, anglická slanina, niva, rajčata)
11. Tuňáková (1,4,7)

144,-

( tomat, sýr, tuňák, cibule, olivy)
12. Kuřecí s ďábelkou (1,7)
( tomat, sýr, kuřecí maso, žampiony, ďábelská omáčka)

Přísady extra na pizzu

80g

141. Šunka, salám ,anglická slanina, eidam (7), niva (7), hermelín (7),

164,-

parmazán (7), tuňák (4)

35,-

142. Kuřecí maso, vepřové maso

40,-

143. Žampiony, feferonky, rajčata, olivy, kukuřice, česnek, cibule, ananas

20,-

144. Vejce (3)

8,-

145. Krabice na pizzu

10,-

146. Box na jídlo

10,-

Vegetariánská jídla
35. 120 g Smažený sýr, zelný salát (1,3,7)

109,-

36. 100 g Smažený hermelín s brusinkami, zelný salát ( 1,3,7)

109,-

