www.pizzeriazamberk.cz
Všechna jídla objednávejte prosím podle názvu
Objednávky na telefonu 465

612 222

Rozvoz dle rozvozových pásem
1.pásmo: ROZVOZ ZDARMA Žamberk
ale s objednávkou nad 200kč

nižší rozvoz je s příplatkem 15 Kč

ROZVOZ ZDARMA Dlouhoňovice, Lukavice, Helvíkovice, Líšnice
ale s objednávkou nad 200kč
nižší rozvoz je s příplatkem 30 Kč
2.pásmo: 50,- Písečná, Kunvald, Hejnice, Kameničná
objednávka nad 200,-Kč
3.pásmo: 60,- Letohrad, Rybná nad Zdobnicí, Česká Rybná, Nekoř, Šedivec, Pastviny, Klášterec n/O, Záchlumí
objednávka nad 200,-Kč
4.pásmo: 100,- Končiny, Slatina n/Zdobnicí, Rokytnice v OH jezdí se po dohodě s personálem
objednávka musí být nad 500,-Kč

( jezdí se po dohodě s personálem: obsazenost restaurace, průjezdnost silnic v zimě, ..)
objednávky na rozvoz přijímáme:
rozvoz obědů od 10.00 – 10.30 hod
pak přijímáme objednávky a rozvážíme ve všední den od 16.00 hod / přes letní prázdniny po celý den/
soboty a neděle po celý den
po - čt 11.30 – 21.00 hod
pá - so 11.30 – 22.00 hod
ne
11.30 – 20.00 hod
na rozvoz účtujeme vždy: krabice na pizzu + stojánek 8,-

box na menu jídlo 10,-

NOVĚ V NABÍDCE

NOVĚ V NABÍDCE

NOVĚ V NABÍDCE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZMRZLINY

Ben Jerry´s

Míša

465ml/189,-

Smile 450ml/90,-

400ml/110,-

Tortilly
Tortilla plněná rozpečeným sýrem Halloumi

Tortilla plněná smaženými kuřecími stripsy

olivami, rajčaty, mix salátů, ředkvičkami

Led.salátem, rukolou, rajčaty, červenou cibulí,

capary dress.

bylinkový dress.

Alg: 1,7

Tortilla stuffed with toasted Halloumi cheese

Tortilla stuffed with fried chicken strips

olives, tomatoes, salad mix, radishes

120g sýra/

MARGHERITA

iceberg lettuce, tomatoes, red onion, arugula

145,-

PIZZA

120g masa/

tomatový základ

119,-

alg.: 1,7

PROSCIUTTO e FUNGI

alg.: 1,7

tomaty, mozzarella, šunka, žampiony

tomato, mozzarella, basil

tomato, mozzarella, pork ham, mushrooms

135,-

alg.: 1,7

145,-

pizza 32cm, 220g

tomaty, mozzarella, bazalka

RUCOLLA

CAPRICIOSA

alg.: 1,7

149,-

159,-

tomaty, mozzarella, čerstvá rajčata, rukola

tomaty, mozzarella, šunka, žampiony, olivy, parmezán

tomato, mozzarella, fresh tomatoes, rukolla

tomato, mozzarella, pork ham, mushrooms, oliv, parmesan

PROSCIUTTO COTTO

alg.: 1,7

145,-

HAWAI

alg.: 1,7

tomaty, mozzarella, šunka, oregano

tomaty, mozzarella, šunka, ananas

tomato, mozzarella, pork ham, oregano

tomato, mozzarella, pork ham, pineapple

CON TONNO

alg.: 1,3,4,7

149,-

alg:1,3,

ITALIANA

alg.: 1,3,7

145,-

139,-

tomaty, mozzarella, tuňák ve vl.šťávě, cibule, vejce , oregano

tomaty, mozzarella, angl.slanina, cibule, kukuřice

tomato, mozzarella, onion, tuna, egg, oregano

tomato, mozzarella, bacon, onion, corn

PROSCIUTTO CRUDO

179,-

alg.: 1,7

DIAVOLA- pálivá

alg.: 1,7

145,-

tomaty, mozzarella, parmská šunka, rukola, cherry rajčata, parmezán

tomaty, mozzarella, ventricina, jalapenos, chilli, česnek

tomato, mozzarella, cherry tomato, prosciutto, rukolla, parmesan

tomato, mozzarella, ventricina, chilli, garlic

QUATTRO SALAMI

UNGHERESE

165,-

alg.: 1,7

alg.: 1,7

159,-

tomaty, mozzarella, ventricina, vysočina, pik.salám, klobása

tomaty, mozzarella, klobása, červ. cibule, beraní rohy, česnek

tomato, mozzarella, ventricina, salami, hot salami, sausage

tomato, mozzarella, sausage, red onion, garlic, ram horns

PEPERONI - pálivá

alg.: 1,7

159,-

VEGETARIANA

159,-

alg.: 1,7,

tomaty, mozzarella, šunka, slanina, vysočina, paprika,

tomaty, mozzarella, cuketa, červená cibule, černé olivy,

jalapenos, chilli, česnek, sriracha

kukuřice, cherry rajčata, rukola

tomato, mozzarella, pork ham, bacon, salami, garlic

tomato, mozzarella, courgette, red union, cherry tomatoes,

peppers, sriracha, chilli, jalapeňos

black olives, corn

MESSICANA - pálivá

alg.: 1,3,7

159,-

tomaty, mozzarella, pik.salám, klobása, cibule, vejce, chilli, česnek

AMERICANA

155,-

alg.: 1,7

tomaty, mozzarella, šunka, angl.slanina, žampiony, kukuřice

tomato, mozzarella, salami, sausage, onion, chilli, egg, fre.tomato, garlic tomato, mozzarella, pork Ham, bacon, mushrooms, corn

SALAMI

139,-

alg.: 1,7

PROVENCIALE

149,-

alg.: 1,7

tomaty, mozzarella, vysočina, oregano

tomaty, mozzarella, šunka, angl.slanina, beraní rohy, kukuřice

tomato, mozzarella, salami, oregano

tomato, mozzarella, pork Ham, bacon, ram horns, corn

PIZZA - SMETANOVÝ ZÁKLAD
POLLO SPINACI

155,-

alg.: 1,7

DOLCE VITA

149,-

alg.: 1,7

smetana, mozzarella, špenát, kuřecí maso, niva, česnek

smetana, mozzarella, šunka, hermelín, brusinky

cream, mozzarella, blue cheesse, chicken, spinach, garlic

cream, mozzarella, cammembert, pork ham, cranberries

SCAMPI

169,-

alg.: 1,2,7

OLMIKO

alg.: 1,7

smetana, mozzarella, krevety, rucola, citron, česnek

smetana, mozzarella, angl. slanina, kukuřice, cibule

cream, mozzarella, sea food, rucolla, garlic, lemon

olomoucké tvarůžky

155,-

cream, mozzarella, bacon, corn, onions, Olomouc chesse

SALAMI e FORMAGGI

alg.: 1,7

189,-

TYROLY

alg.: 1,3,7

smetana, mozzarella, ventricina, vysočina, pik.salám, klobása,

smetana, mozzarella, šunka, slanina, žampiony, vejce,

niva, uzený sýr, hermelín

parmská šunka

cream, mozzarella, ventricina, salami, sausage, pik.salami,

cream, mozzarella, pork ham, bacon, mushrooms, egg

185,-

blue chesse, smoked cheese, cammembert

DI POLLO COTTO

prosciutto

MARIO

169,-

alg.: 1,7

155,-

alg.: 1,3,7

smetana, mozzarella, šunka, kuřecí maso, kukuřice, česnek

smetana, mozzarella, angl.slanina, špenát, vejce, česnek

cream, mozzarella, chicken, pork ham, corn, garlic

cream, mozzarella, bacon, spinach, egg, garlic

QUATTRO FORMAGGI

Pizza chleba

149,-

alg.: 1,7

85,-

alg.: 1,9

smetana, mozzarella, uzený sýr, niva, hermelín

olivový olej, rozmarýn, mořská sůl, česnek

cream, mozzarella, cammembert, blue chesse, smoked cheese

Pizza bread ( olives oil, rosemary, sea salt, garlic )

PŘÍDAVKY NA PIZZU

cena platí pouze pro jednu surovinu

20,-

25,-

30,-

paprika, rajčata, kukuřice, vejce, ananas,

slanina, šunka, mozzarella

kuřecí maso, parmská šunka, tvarůžky

cibule, feferonky, pórek, žampiony, špenát,

pikantní salám, niva, hermelín,

klobása, ventricina, parmezán,

cuketa, beraní rohy, česnek, chilli papričky,

vysočina, uzený sýr

krevety, tuňák ve vl.šťávě,

jalapeňos, brokolice, olivy

alg.: 7

alg: 3

alg.:4,7

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Polévky
0,33l Hovězí bujón se zeleninou, nudlemi a játr.knedlíčky
0,33l Česneková se šunkou, sýrem a chlebovými krutony

alg.: 1,3,6,7,9,10
alg.: 1,3,6,7,9,10

49Kč
49Kč

Burgery
200g SWEET chilli Burger + hranolky

ostrý

alg.: 1,7

189Kč

u burgerů

hovězí mleté, salát, červ.cibule, chalapenos, mozzarella, rajče, sweet chilli dip

200g LA Burger + hranolky alg.: 1,3,7,10

189Kč

hovězí mleté, salát, angl.slanina, rajče, okurka, chedar, vejce, cibulová marmeláda, BBQ

150g Burger s kuřecími stripsy + hranolky
salát, čerstvá okurka, červ. cibule, bylinkový dress.

179Kč
Alg.: 1,7

MOŽNO OBJEDNAT DOUBLE MASO

100g Burger s rozpečeným HALLOUMI sýrem + hranolky

165Kč

Halloumi, salát, rajče, okurka, mrkev, vejce, bylink.dress

Ostatní
300g Pečené Vepřové koleno na kmínu s hořčicí, krenex, kozí rohy, chléb
300g Pečené vepřové koleno na kmínu, houskové knedlíky, kysané zelí

alg: 1,10,7

alg.: 1,3,12

130g Smažený sýr EIDAM v trojobalu

169Kč
179Kč
139Kč

30% sýr Eidam, vejce, mouka, strouhanka alg.: 1,3,7,9,11

150g Kuřecí přírodní prso s grilovanou zeleninou

189Kč

kuřecí prsa,sezonní zelenina, máslo alg.: 7,9

150g Kuřecí řízek v trojobalu zdobený měsíčkem citronu

159Kč

kuřecí prsa, vejce, mouka, strouhanka alg.: 1,3,7,9

250g Gnocchi s vepřovou panenkou a sušenými rajčaty, parmezán

179Kč

100g vepř.panenka, cibule, suš.rajčata, parmezán alg.: 1,7

250g Gnocchi s kuřecím masem a špenátem

169Kč

100g kuřecí prsa, špenát, smetana, parmezán alg.: 1,7

250g

PENNE Formagii s kuřecím masem

179Kč

100g kuřecí maso, smetana, niva, parmezán

250g

PENNE BOLOGNESE

169Kč

100g mleté hov. maso, cibule, česnek, tomaty, oregáno, mozzarella

300g Salát Panský dům

169Kč

100g kuřecí maso, míchaný salát s rajčaty, paprikou, sázené vejce, bylinkový dress., slanina alg: 3,7

300g Míchaný salát s rozpečeným sýrem HERMELÍN, brusinky

169Kč

100g sýra, mix zeleniny, pesto alg: 7

Doplňkové zboží k objednání
Bílé víno Tanja polosladké
3l bag
Bílé víno Chardonnay polosuché 3l bag

375,375,-

Excelent 11°

0,5l sklo

Červené polosuché Merlot

390,-

Birell nealko pivo ochucené

0,5l plech 39,-

3l bag

30,-

Coca -Cola, Sprite
1,75l
48,Džus RELAX dle nabídky
1l
48,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------na rozvoz účtujeme vždy

krabice na pizzu + stojánek 8,-

box na menu jídlo 10,-

Seznam potravinových alergenů , které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU
1) Obiloviny obsahující lepek–nejedná se o celiakii, výrobky z nich

8) Skořápkové plody a výrobky z nich

2) Korýši a výrobky z nich

9) Celer a výrobky z něj

3) Vejce a výrobky z nich

10) Hořčice a výrobky z ní

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 v koncentracích vyšších než 10 mg,

6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich
7) Mléko a výrobky z něj

ml/kg, l, vyjádřeno SO2
13) Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj

14) Měkkýši a výrobky z nich

