Szeretettel köszönti Őnt a 22 éves Pizza Dolo!
Kóstolja meg Ön is Nagyatád kedvenc pizzáját
Tel: 82/452-342, 30/890-9840

info@pizzadolo.hu

www.pizzadolo.hu

Levesek

Fokhagymakrémleves frissen sült cipóban
Újházi tyúkhúsleves
Sajtkrémleves
Tárkonyos borjúraguleves
Brokkolikrémleves pirítóssal

550,600,650,700,450,-

Vegetáriánus ételek

Mozarella paradicsommal, friss bazsalikommal és pirítóssal
Rántott camambert sült burgonyával és vörösboros áfonymártással
Rántott gombafejek sokmagvas bundában fetakrémmel és párolt rizzsel
Rántott trappista sajt sült burgonyával és tartármártással

750,1450,1450,1650,-

Tészták

Spenótos gnocchi Gnocchi, leveles spenót, fokhagyma, tejszín, parmezán
Tengergyümölcsei spagetti
Carbonara spagetti húsos szalonna, sajtmártás, bazsalikom
Tonhalas Piperigate fokhagyma, tonhal, parmezán, chili
Milánói spagetti szalonna, sonka, gomba, fűszeres paradicsommártás

1250,1600,1250,1350,1250,-

Saláták

Cézár saláta jégsaláta, paradicsom, uborka, roston sült csirkemell, parmezán, pirítós, joghurtos

1250,-

öntet

Görög saláta uborka, paprika, paradicsom, olívabogyó, lilahagyma, fetasajt
Kevert saláta jégsaláta, paradicsom, uborka, lilahagyma, kápia paprika, mézes-mustáros öntet

1050,1050,-

pirított magvakkal

Tejfölös uborkasaláta
Paradicsomsaláta
Házi vegyes csalamádé
Káposztasaláta

450,450,450,450,-

Főételek

Brassói aprópecsenye
Borjú bécsi sült burgonyával és káposztasalátával
Mozarellával, olívával, paradicsommal roston sült csirkemell bazsalikomos párolt
rizzsel
Csirkemell „Óvári” módra sült burgonyával grillezett csirkemell sonka, gomba és sajt

1950,2150,1950,1950,-

ráolvasztva

Milánói csirkemell csirkemell szezámmagos bundában, milánói spagettivel
Csirkemell „Avar” módra sült burgonyával rántott csirkemell fokhagymás túróval, tejföllel és

1950,1950,-

reszelt sajttal

Szűzérmék rozmaringos fűszervajjal, cukkinis rizzsel
Bakonyi szűzérmék galuskával szűzérmék tejfölös gombamártással
„DOLO” fatányéros (2 személyes) cigánypecsenye, Holstein csirkemell, szezámmagos rántott
sertéskaraj, rántott sajt, rántott gomba, sült paprika, párolt káposzta, csípős pepperoni, tartármártás,
fűszeres héjas burgonyacikkel és párolt rizzsel
Chilis bab frissen sült cipóban kemencében sült cipó, darált hús, bab, kukorica, chili
Cigánypecsenye „Dolo” módra fűszeres, héjas burgonyacikkel fokhagymás tarja, húsos
szalonna és pepperoni

Desszertek

1950,1950,4900,-

1650,1550,-

650,650,550,-

Tiramisu
Házi Somlói galuska
Gundel palacsinta

Hamburgerek
690,-

Hamburger buci, hamburgerhús, jégsaláta, uborka,
hagyma, ketchup, mustár
Csibeburger buci, rántott csirkemell, jégsaláta, uborka,
hagyma, ketchup, mustár
Sonkás sajtos hamburger buci, hamburgerhús,
sonka, sajt, jégsaláta, hagyma, uborka, ketchup, mustár
Doloburger buci, hamburgerhús, kolbász, szalonna,
savanyú káposzta, csípős pepperoni, lilahagyma, saláta
Szalonnás hamburger buci, hamburgerhús, bacon,
tükörtojás, jégsaláta, uborka, hagyma, ketchup, mustár
Sajtburger buci, hamburgerhús, dupla sajt, jégsaláta,
uborka, hagyma, ketchup, mustár
Extraburger buci, dupla hamburgerhús, salátalevél,
sonka, sajt, uborka, tartármártás
Duplaburger buci, dupla hamburgerhús, jégsaláta,
dupla zöldség, ketchup, mustár

990,810,990,890,790,990,890,-

Pizzák
22 cm

Pizza Margharita paradicsomszósz, dupla sajt, bazsalikom
Pizza Szalámi Paradicsomszósz, szalámi, sajt
Pizza Funghi Paradicsomszósz, gomba, sajt, oregánó
Pizza Proscintto Paradicsomszósz, sonka, sajt, oregánó
Pizza Bolognese Paradicsomszósz, bolognese ragu, hagyma, sajt,

30 cm

45 cm

780,780,780,780,960,-

1200,1200,1200,1200,1400,-

2700,2700,2700,2700,3430,-

860,960,-

1300,1400,-

3080,3430,-

1200,-

1700,-

3900,-

860,-

1300,-

3080,-

chili

Pizza Bella paradicsomszósz, sonka, kukorica, sajt, oregánó
Pizza Siciliana paradicsomszósz, kapribogyó, olívabogyó, szardínia,
sajt, oregánó

Pizza Frutti di Mare paradicsomszósz, tengergyümölcsei, gomba,
sajt, oregánó

Pizza Vegetariana paradicsomszósz, vegyes zöldség, sajt, oregánó

Pizza Bambini paradicsomszósz, gomba, sonka, sajt, oregánó
Pizza Róma paradicsomszósz, sonka, füstölt szalonna, hagyma,
fokhagyma, sajt, oregánó
Pizza Bomba paradicsomszósz, sonka, gomba, füstölt szalonna,
szalámi, tojás, hagyma, sajt, feketebors
Pizza Magyaros paradicsomszósz, füstölt szalonna, szalámi,
paradicsom, paprika, hagyma, fokhagyma, sajt, chili
Pizza Viking paradicsomszósz, hagyma, tojás, sonka, sajt, oregánó
Pizza Napoli paradicsomszósz, kukorica, kemény tojás, sonka, sajt,
oregánó
Pizza Quatro formaggi (négysajtos) paradicsomszósz, négyféle
sajt, bazsalikom
Pizza Capricciosa paradicsomszósz, virsli, paradicsom, kukorica,
sajt, szezámmag
Pizza Pescatora paradicsomszósz, sonka, gomba, kukorica, sajt,
oregánó
Pizza Diavola paradicsomszósz, sonka, gomba, szalámi, olajbogyó,
kolbász, sajt, feketebors
Pizza Della Nonna paradicsomszósz, gomba, füstölt szalonna,
hagyma, tojás, füstölt sajt, chili
Pizza Arrabiata paradicsomszósz, sonka, kolbász, zöldborsó,
kukorica, tojás, sajt, oregánó
Pizza Corleone paradicsomszósz, túró, tejföl, hagyma, pirospaprika,
füstölt sajt, chili
Pizza Piedone paradicsomszósz, bab, hagyma, gomba, tükörtojás,
füstölt sajt, chili
Pizza Caruso paradicsomszósz, bolognese ragu, füstölt szalonna,
virsli, brokkoli, sajt, oregánó
Pizza Della Cosa paradicsomszósz, füstölt sonka, brokkoli, paprika,
tojás, fokhagyma, sajt, oregánó
Pizza Hawaii paradicsomszósz, sonka, ananász, kukorica, sajt
Pizza „Bull” paradicsomszósz, gomba, kukorica, tenger gyümölcsei,
sonka, dupla sajt, oregánó
Pizza Sentina paradicsomszósz, sonka, gomba, pepperoni, kolbász,
kukorica, sajt, oregánó
Pizza Vecsési paradicsomszósz, savanyú káposzta, bolognese ragu,
pepperoni, sajt, chili, tejföl
Pizza Milánói Milánói ragu (sonka, gomba, szalonna, paprika,
paradicsom), sajt, oregánó
Pizza Pescara paradicsomszósz, bolognese ragu, sonka, kolbász,
szalámi, sajt, chili
Pizza Boss paradicsomszósz, sonka, tojás, fokhagyma, szalonna,
sajt, oregánó
Pizza Pepperoni paradicsomszósz, pepperoni, szalámi, tükörtojás,
füstölt. sajt, olívabogyó, oregánó
Pizza Négy évszak paradicsomszósz, sonka, gomba, kolbász,
kukorica, sajt, oregánó
Pizza Liqur fokhagymás-tejfölös alap, dupla sajt
Pizza Mexikói paradicsomszósz, bab, darált hús, kukorica, csípős
pepperoni, sajt, chili
Pizza Pollo fokhagymás-tejfölös alap, csirkemell, brokkoli, paprika,
sajt
Pizza Tonno paradicsomszósz, tonhal, paradicsom, kapribogyó,

860,860,-

1300,1300,-

3080,3080,-

1000,-

1500,-

3600,-

1000,-

1500,-

3600,-

860,860,-

1300,1300,-

3080,3080,-

1000,-

1500,-

3600,-

860,-

1300,-

3080,-

960,-

1400,-

3430,-

1000,-

1500,-

3600,-

960,-

1400,-

3430,-

1000,-

1500,-

3600,-

960,-

1400,-

3430,-

960,-

1400,-

3430,-

1000,-

1500,-

3600,-

960,-

1400,-

3430,-

860,1500,-

1300,2250,-

3080,5200,-

1000,-

1500,-

3600,-

1000,-

1500,-

3600,-

960,-

1400,-

3430,-

1000,-

1500,-

3600,-

860,-

1300,-

3080,-

1000,-

1500,-

3600,-

960,-

1400,-

3430,-

780,1000,-

1200,1500,-

2700,3600,-

1000,-

1500,-

3600,-

1000,-

1500,-

3600,-

lilahagyma, sajt, oregánó
Pizza Dolce Vita Fokhagymás-kapros tejföl, füstölt sonka,
póréhagyma, füstölt sajt
Szalonnás langalló pizzatészta szalonnával, lilahagymával, tejföllel,
sajttal, és fokhagymával ízesítve
Pizza Fittnes paradicsomszósz, csirkemell, ananász, sajt
Pizza Vezuv tormás tejföl, fokhagyma, füstölt csülök, lilahagyma,
csípős pepperoni, sajt, chili
Pizza Anyám tyúkja Döntsd el Te magad!!!

1000,-

1500,-

3600,-

610,-

990,-

2160,-

1000,1000,-

1500,1500,-

3600,3600,-

,-

,-

,-

Tel: 82/452-342, 30/890-9840
Nagyatád, Dózsa György u. 9.
Nagyatád területén ingyenes a házhoz szallitás, mint szolgáltatás. Vidéki kiszállitásról
tájékozódjon honlapunkon vagy érdeklödjön üzletünkben.
A kiszállítási idő: 30-90 perc, kérjük erdeklődjön a rendelés leadásakor!
MKB. K & H, OTP SZÉP kártyát elfogadunk.
Rendelesfelvétel: Hétfőtől-Szombatig: 10-21:30 óráig Vasárnap 11-21:00ig. Áraink forintban
értendőek és az általános forgalmi adót is tartalmazzák! A csomagolás és a kiszállItás a
HACCP rendszernek megfelel.
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