Pizzák

Ø28cm Ø40cm

1. Margherita

830,- 1560,-

P
21. Mexicoi

paradicsomkarikák, sajt

2. Mortadella

O28cm O40cm
1290,- 2450,-

chilis bab, kukorica, darálthúsos szósz, pfefferóni, tejföl, sajt

940,- 1790,-

22. Voalá

sonka, sajt

1180,- 2250,-

sonka, kelbimbó, bébikukorica, olivabogyó, füstölt sajt

3. Tonhalas

1150,- 2190,-

23. Ínyenc

tonhal, hagyma, paradicsom, sajt

4. Capricciosa

1020,- 1940,-

24. Szepessy

sonka, gomba, sajt

5. Hawaii

1020,- 1940,-

25. Jägermeister

1180,- 2250,-

26. Ivett

1080,- 2060,-

27. Kedvenc

1180,- 2250,-

28. Császár

1020,- 1940,-

29. Chicken

1080,- 2060,-

30. Pipi

1400,- 2660,1080,- 2060,-

szalámi, ananász, kukorica, sajt

13. Magyaros

1020,- 1940,-

lecsó, kolbász, hagyma, sajt

14. Virginia

31. Tormix

szalámi, paprika, paradicsom, sajt

32. Betyáros
33. Vitamin

1180,- 2250,-

35. Sonkás sajtvarázs

1080,- 2060,-

36. BMV

1080,- 2060,-

37. Tenger gyümölcse

tejfölös alap, csirkemáj ragu, borsó, hagyma, sajt

19. Bacon

1080,- 2060,-

bacon, hagyma, paprika, tojás, sajt

20. Piedone

1180,- 2250,-

bacon, kolbász, bab, pfefferoni, sajt

1180,- 2250,-

trappista-, füstölt-, mozzarella-, feta sajt, paradicsom

1330,- 2530,-

sonka, 4 féle sajt, paradicsom

1550,- 2930,-

sonka, gomba, szalámi, kukorica, borsó, paradicsom,
hagyma, olivabogyó, füstölt sajt

csirkemájragu, hagyma, gomba, sajt

18. Nikoletta

1440,- 2740,-

gomba, borsó, kukorica, kelbimbó, brokkoli, paradicsom,
bébikukorica, oliva, sajt

34. Sajtvarázs

darálthúsos szósz, gomba, borsó, sajt

17. Gabriella

1020,- 1940,-

tejfölös alap, sertéshúsos ragu, erõspaprika, sajt

1180,- 2250,-

sonka, gomba, kolbász, pfefferoni, sajt

16. Arvus

1380,- 2630,-

párolt csirkemell csíkok, tormás-, majonézes mártás,
paradicsom, sonka, sajt

1080,- 2060,-

15. Anonim

1230,- 2340,-

roston csirkemell csíkok, paprikás tejföl, gomba, sajt

dupla sonka, dupla sajt

12. Samba

1380,- 2630,-

csirkemell, fokhagymás tejföl, erõspaprika, paradicsom, tojás, sajt

kolbász, bacon, füstölt sajt

11. Dupla

1350,- 2570,-

tejfölös alap, roston csirkemell, paprika, bacon, tojás, sajt

bolognai ragu, sajt

10. Füstli

1180,- 2250,-

tejfölös alap, roston csirkemell, kukorica, sajt

rántotta, bacon, hagyma, paprika

9. Bolognai

1170,- 2230,-

roston csirkemell, hagyma, bacon, sajt

tejfölös alap, szalámi, paprika, bébi kukorica

8. Totta

1190,- 2260,-

vadragu, gomba, bacon, sajt

olívabogyó, hagyma, sajt

7. Fincsi

1050,- 2000,-

virsli, bacon, tojás, hagyma, sajt

sonka, ananász, sajt

6. Szardellás

1080,- 2060,-

bacon, mustár, hagyma, sajt

1330,- 2530,-

tengeri finomságok, paradicsom, sajt

38. Pikáns

1180,- 2250,-

sonka, gomba, erõspaprika, fokhagyma, sajt

39. Piramis

1080,- 2060,-

bacon, kukorica, borsó, tojás, sajt

40. Ragadozó

1540,- 2930,-

sonka, bacon, szalámi, kolbász, darálthúsos szósz,
tejföl, erõspaprika, sajt

41. Exklusív

1080,- 2060,-

brokkoli, juhtúró, bacon, sajt

42. Tuti
43.

1180,- 2250,-

szalámi, ananász, bébikukorica, bacon, paradicsom, füstölt sajt
Kívánság
alap: 800,- 1520,a Vendég kívánsága szerint, alap + feltét

Lávakövön sült pizzáink vastag tésztával, gazdag feltéttel készülnek!
www.tutietterem.hu

Tisztelt Vendégünk!
Örömünkre szolgál, hogy kiszolgálhattuk, reméljük meg volt elégedve úgy a minõséggel,
mint a menyiséggel és bízunk benne, hogy áraink is megfeleltek elvárásainak!
Ha tetszett, mondja el ismerõseinek, ha nem úgy szóljon nekünk!
Vállaljuk családi-, baráti-, céges összejövetelek lebonyolítását
kedvezõ áron, vendégeink kívánsága, igénye szerint.
Aktuális rendezvényeinkrõl (svédasztalos ebéd vagy vacsora, élõzenés esték, bálok)
tájékoztatást kaphat honlapunkon: www.tutietterem.hu
Egyedi árajánlatot kérhet a tutietterem@freemail.hu címen!

Nyitva tartás: H – K – Sze. – Csüt. – Vas. 11-22h-ig, P – Szo. 11-23h-ig.
Tel.: 06-24 / 48-90-90, 06-70 / 296-57-35 • tutietterem@freemail.hu

