Chcete si vylepšit svoji
PIZZU?
Přidáme Vám další ingredience
podle Vašeho přání
Ceník ingrediencí
(platí i pro bagety)
ovoce, zelenina..11,- ( 8,-)
uzeniny, sýry....16,- (11,-)
Pizzu pro Vás nakrájíme na osm
dílů (malou na šest)
Podrobné ceny rozvážky najdete
na internetových stránkách
Zboží si můžete vyzvednout i
osobně.

PŘÍJÍMÁME STRAVENKY
GASTRO PASS
CHÉQUE DÉJEUNER
TICKET RESTAURANT
Cena krabic a misek je započítána
v ceně zboží.
ZAPEČENÉ BRAMBORY
Francouzské brambory

109,-

Brambory, slanina, cibule, slunečnicový olej, sýr
eidam, smetana, vejce

Brambory s klobásou

109,-

Brambory, klobása, cibule, slunečnicový olej,
kapie, grilovací omáčka, sýr eidam, smetana

Brambory s brokolicí

109,-

Brambory, slanina, cibule, slunečnicový olej,
brokolice, česnek, sýr eidam, smetana, vejce

ZAPEČENÉ BAGETY

S kuřecím masem

BAGETA zapečená s česnekovým máslem a
petrželkou
30,BAGETA zapečená s česnekovým máslem,

Omáčka ze zakysané smetany a
pesta, ledový salát, rajče, kapie, kukuřice,
kuřecí maso

petrželkou a sýrem

36,-

BAGETA PASÁŽ zapečená s česnekovým
máslem, petrželkoum cibulkou, sýrem, kuř.
masem, slaninou a gril. om.

69,-

BAGETA PÁJA zapečená s česnekovým
máslem, petrželkou, šunkou, slaninou + led. salát
a rajče.

63,-

85,-

Ledový sal.,avokádo, šunka,kukuřice, sýr,
zálivka

Řecký salát

79,-

Rajčata, okurka, paprika, č.cibule, oregáno,
balk.sýr, olivy,zálivka

Šopský salát

79,-

Rajčata, okurka, paprika, č.cibule, petrželka,
balk.sýr, olivový olej

Salát s kuřecím masem

95,-

Ledový salát, rajče, okurka, paprika, rukola
(sezónně), kuř. maso, krutony, parmazán,
dresing

Těstovinový salát s kuřetem. a
slaninou
90,Těstoviny, kuře, slanina, kapie, kukuřice,
cibulka, polníček, dresing

Těstovinový salát

70,-

Těstoviny, kapie, kukuřice, cibulka, polníček,
dresing

TORTILY
S kuřecími řízečky
Grilovací omáčka, ledový salát,
rajče, kapie,kuřecí řízečky

GNOCCHI
Sýrové gnocchi

100,-

Gnocchi, sýr eidam, sýr balk. typu, niva,
mozzarela, bazalka, smetana, olivovvý olej

Špenátové gnocchi

90,-

Gnocchi, sýr eidam, sýr balk. typu, špenát,
mozzarela, česnek, smetana, olivovvý olej

Kuřecí gnocchi s pestem

100,-

Gnocchi, sýr eidam, sýr balk. typu, kuřecí maso,
mozzarela, pesto, smetana, olivovvý olej

SALÁTY
Salát Fly

85,-

85,-

Kuřecí gnocchi

100-

Gnocchi, sýr eidam, slanina, mozzarella, cibule,
smetana, grilovací omáčka, olivovvý olej

Zelné Gnocchi

100,-

Gnocchi, sýr balk. typu, slanina, kysané zelí,
cibile, mozarella, olivový olej

TĚSTOVINY
Špenátové těstoviny

90,-

těstoviny, sýr eidam, sýr balkánského typu,
špenát, kuře, česnek, smetana, olivový olej

Kuřecí těstoviny

90,-

těstoviny, sýr eidam, sýr balkánského typu,
kuře, kukuřice, pórek, grilovací koření,
smetana, olivový olej

Těstoviny se slaninou

90,-

těstoviny, sýr eidam, sýr balkánského typu,
slanina, cibule, koření, grilovací omáčka,
smetana, olivový olej

Těstoviny s pestem

RAKOVNÍK

100,-

Gnocchi, sýr eidam, sýr balk. typu, kuřecí maso,
mozzarella, pórek, kukuřice, smetana, grilovací
koření, olivovvý olej

Gnocchi se slaninou

Vladislavova 535

90,-

těstoviny, sýr eidam, sýr balkánského typu,
kuřecí maso, pesto, smetana, olivový olej

Naše pizza přiletí až k Vám

774 511 101
Pečeme pro Vás
PO – PÁ 10 – 21 hod
SO – NE 16 – 21 hod
(Poslední objednávky ve 20:30 h)
STÁTNÍ SVÁTKY – ZAVŘENO

Pro nejnovější nabídku
navštivte
naše internetové stránky

www.pizzafly.cz

Průměr v centimetrech

1. 4D SÝR

23 / 34
Cena

96,-/ 128,-

rajčatová omáčka, sýr, hermelín,
mozzarella, balkánský nebo
balkánského typu

2.BOUŘKA

96,-/ 128,-

grilovací omáčka, sýr, cibule,
kapie, salám, žampióny, feferonky

3.ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ
88,-/118,rajčatová omáčka, sýr, mozzarella,
žampióny, kukuřice, rajčata, pórek

4.FISHBONE PIZZA
96,-/ 128,rajčatová omáčka, sýr, uzená treska
ala losos, červená cibule, oregáno,
zakysaná smetana

5. GRYPHOON

96,-/ 128,-

broskvové pyré, sýr, hermelín,
brokolice, kuře, mandarinky

6. HAWAII

88,-/ 118,-

rajčatová omáčka, sýr, šunka, ananas

7. HERKULES

96,-/ 128,-

Pesto omáčka, sýr, hermelín,
kuře, kukuřice

8. HERMIONA

96,-/ 128,-

brusinkové pyré, sýr, hermelín, pórek,
zakysaná smetana

9. KENTAUR

96,-/ 128,-

rajčatová omáčka, sýr, šunka, ananas,
kuře, mozzarella

Průměr v centimetrech

10. MARGARITA

23 / 34
Cena

72,- 98,-

rajčatová omáčka, sýr, bazalka

11. MERLIN

105,-/138,-

rajčatová omáčka, sýr, červená cibule,
kapie, salám, šunka, klobása, olivy

12. METEOR

96,-/ 128,-

česnekové máslo, sýr, bazalka, kuře,
pórek

13. PIZZA FLY

105,-/138,-

rajčatová omáčka, sýr, balkánský sýr,
pórek, paprikáš, klobása, cibule, rajče

14. PIZZA PEPKA NÁMOŘNÍKA
88,-/ 118,-

Průměr v centimetrech

19. VÁŽKA

23 / 34
Cena

88,-/ 118,-

Průměr v centimetrech

28. ŠUNKOVÁ

23 / 34
Cena

82,-/ 108,-

rajčatová omáčka, sýr, slanina,
česnek, kapie

rajčatová omáčka, sýr, šunka

20.VEGETARIÁN

Rajčatová omáčka nebo smetanový
základ, sýr, slanina, zelí, bílá cibule

105,-/138,-

rajčatová omáčka, sýr, cibule, kapie,
avokádo, ananas, žampióny, olivy,
rajče

21. VODNÍK

96,-/ 128,-

pesto omáčka, sýr, balkánský sýr,
šunka, slanina, olivy

22. VÝSADEK

96,-/ 128,-

grilovací omáčka, sýr, salám, šunka,
žampióny, ananas

30. ITALIANA

105,-/ 138,-

rajčatová omáčka nebo česnekové
máslo, sýr, schwarzwaldská šunka,
rajčata, čerstvé žampiony, jarní
cibulka, rukola, bílá paprika

31. SUPERMARINE
114,-/ 148,česnekové máslo, sýr, krevety, jarní
cibulka, mix oliv, česnek

rajčatová omáčka, sýr, šunka,
špenát, niva

23. ZÁKLAĎÁK

15. SALÁMOVÁ PIZZA
88,-/ 118,-

24. ZAKYNTHOS 105,-/ 138,-

Hamburger

rajčatová omáčka, sýr, salám,
paprikáš, chilli

rajčatová omáčka nebo česnekové
máslo, sýr, tuňák, kapie, červená
cibule, kukuřice

hovězí maso (100g), bulka, sýr, ledový salát,
rajče, okurka, dresink

16. SPITFIRE

25. HEDVIKA

105,-/ 138,-

grilovací omáčka, sýr, salám, klobása,
šunka, slanina

17.SVĚTLUŠKA

88,- /118,-

rajčatová omáčka, sýr, hermelín,
brusinky, šunka

18. TAJFUN

96,-/ 128,-

grilovací omáčka, sýr, paprikáš,
klobása, ananas

68,-/ 93,-

29. ZELNÁ PIZZA 96,-/ 128,-

rajčatová omáčka, sýr

HAMBURGERY

schwarzwaldská šunka
Dvojitý hamburger

105,-/138,-

Smetanový základ, sýr, tuňák, šunka, cibule,
mozarella

26. LA FRANCE

105,-/138,-

Základ ze smetany a dijonské hořčice,
sýr, slanina, cibule, kapie, kukuřice

27. ANGELO

96,-/ 128,-

Uzený sýr, slanina, cibule, americký
brambor, černý pepř, zalitá
smetanou

89,-

124,-

hovězí maso (200g), bulka, sýr, ledový salát,
rajče, okurka, dresink

Kuřecí hamburger

99,-

Kuřecí řízek (120 g), bulka, ledový salát, rajče,
kys okurka, smažená cibulka, majonézovohořčičný dresink

Prasátka v peřince

79,-

Jemné párky, pizza těsto, kečup nebo hořčice
Krabička pro hamburger/prasátka
(účtuje se zvlášť)

6,-

