Telefon:

99/950-217

www.DaddyPizza.hu

20/9 346 045

A házhoszállítás
Sopron és Tómalom
területére ingyenes!
Ágfalvára, Harkára,
S.kõhidára +500 Ft,
4000 Ft rendelés
felett INGYENES!

Keress minket a
-on
és rendelj akár
a mobilodról!

37 féle pizza 8 féle töltött pizza, 11 féle tészta és kebab
Hétfõ-csütörtök, vasárnap 11.00-22.30-ig, péntek-szombat 11.00-23.00-ig!
Rendelésfelvétel: hétfõ-csüt., vas.: 22.15-ig, péntek-szombat: 22.45-ig

PIZZÁK

(Paradicsom alapú)

1. Sonkás-sajtos

32 cm 45 cm
1050,- 1990,990,- 1890,-

(házi paradicsom mártás, sajt, mozzarella)

3. Sonkás-kukoricás

1090,- 2090,-

(házi paradicsom mártás, sajt, sonka, kukorica)

4. Sonkás-gombás

32 cm 45 cm

(Paradicsom alapú)

1490,- 2850,-

21. Húsimádó

(para.mártás, sajt, sonka, szalámi, kolbász, füstölt tarja)

(házi paradicsom mártás, sajt, sonka)

2. Sajtos

PIZZÁK

1090,- 2090,-

35. Négysajtos +

1390,- 2690,-

(házi par. mártás, sajt, kék sajt /márvány sajt/, camembert sajt,
füstölt sajt, mozzarella, +sonka, +friss paradicsom)

1390,- 2690,-

36. Kebabos
(para.mártás, sajt, kebab hús, jégsaláta, uborka,
friss paradicsom, lilahagyma)

(házi paradicsom mártás, sajt, sonka, gomba)

5. Füstölt tarjás
6. Szalámis

1190,- 2290,-

(házi paradicsom mártás, sajt, szalámi)

7. Hawaii

1190,- 2290,-

(házi paradicsom mártás, sajt, sonka, kukorica, ananász)

8. Spenótos-csirkés

1250,- 2390,-

(par.mártás, sajt, fokh. paraj levél, fetasajt, grillezett csirkecsíkok)

10. Magyaros

1390,- 2690,-

(házi paradicsom mártás, sajt, füstölt tarja, füstölt kolbász, bacon,
csemege pfefferoni)

11. Kolbászos

1190,- 2290,-

(házi par. mártás, sajt, füstölt kolbász, friss paradicsom, paprika,
lilahagyma, tükörtojás)

12. Bolognai

1290,- 2450,-

(házi paradicsom mártás, sajt, bolognai ragu)

13. Négysajtos

1250,- 2390,1350,- 2590,-

(para.mártás, sajt, tonhal, fetasajt, lila hagyma)

18. Csípõs

1350,- 2590,-

(házi para. mártás, sajt, csípõs szalámi, camembert sajt, csípõs pfefferoni,
olívabogyó)

20. Füstös

(Tejföl, tejszín alapú)

22. Carbonara

32 cm 45 cm
1090,- 2090,-

(carbonara alap /tejszínes-baconos-fokhagymás/)

23. Mustáros-csirkés 1.

1150,- 2190,-

(mustáros-tejföl alap, sajt, csirkecsíkok, lila hagyma, csemege pfefferoni)

24. Mustáros-csirkés 2.

1250,- 2390,-

(mustáros-tejföl alap, sajt, csirkecsíkok, bacon, póré hagyma)

25. Daddy's

1320,- 2550,-

(tejszínes fokhagymás csirkemell ragu, póréhagyma, camembert sajt,
olívabogyó)

26. Zöldséges-vegetáriánus

1190,- 2290,-

(fokhagymás snidlinges tejföl alap, sajt, brokkoli, padlizsán, friss
paradicsom)

28. Nagyi kedvence

1350,- 2590,-

(baconos-sajtmártás alap, füstölt tarja, mozzarella, lilahagyma)

(házi par. mártás, sajt, kék sajt /márvány sajt/, camembert sajt,
füstölt sajt, mozzarella)

17. Tonhalas

PIZZÁK

1250,- 2390,-

(parad. mártás, sajt, sonka, füstölt tarja, kukorica, lilahagyma)

1450,- 2790,-

(házi paradicsom mártás, sajt, bacon, füstölt sajt, füstölt kolbász, aszalt
paradicsom)

30. Papi kedvence

1390,- 2690,-

(fokh. tejföl alap, sajt, füstölt tarja, bacon, lila hagyma, camembert)

32. Pörköltes

1250,- 2390,-

(fokh. tejföl alap, sajt, sertés pörkölt, csípõs pfefferoni)

33. Kapros

1250,- 2390,-

(kapros tejföl alap, sajt, sonka, bacon, lila hagyma, gomba)

34. Buldózer

1250,- 2390,-

(fokhagymás tejföl alap, sajt, sonka, bacon, kukorica)

37. Csülkös ÚJ

1450,- 2790,-

(mustáros-tejföl alap, sajt, pácolt fõtt csülök ragu, mustár, fokhagyma,
lilahagyma, csemege pfefferóni)

Telefon:

99/950-217
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KEBAB

Töltött pizzák (32cm)
3. Hot-Dog-os töltött

www.DaddyPizza.hu
(borjú hús, friss saláta, paradicsom, uborka, hagyma, kebab szósz)

1090,- - Sima

posztával
Kérheted ká
tával!
vagy jégsalá

840,- Sima feta sajttal
890,magvak)
- Sima majonézes kukorica salátával 940,4. Parasztos töltött
1290,- - Sima dupla hússal
1150,(házi paradicsom mártás, sajt, bacon, kolbász,
- Húsimádó
tojás rántotta /2 tojásból/, csemege pfefferoni, pirított magvak)
(csak kebab hússal és szósszal)
1250,7. Görögös töltött 1.
1250,- - Kebab tál
1450,(tejfölös-mustáros alap, sajt, virsli, hagyma, ketchup, pirított

(pitával vagy hasábburgonyával vagy rizzsel,
friss salátával, borjú hússal, friss
zöldségekkel és kebab szósszal)

(fokhagymás-tejfölös alap, sajt, kebab hús, olivabogyó,
lilahagyma, paradicsom, feta sajt, pirított magvak)

8. Görögös töltött 2.

1250,- - Vegetáriánus, friss salátával,

(házi paradicsom mártás, sajt, kebab hús, uborka,

feta sajttal és szósszal

hagyma, feta sajt, pirított magvak)

12. Barbecue-s töltött

Tészták

1290,-

(házi barbecue alap, sajt, grillezett csirkecsíkok, bacon,
lilahagyma, kukorica paradicsom, pirított magvak)

13. Kebab-os töltött 1.

1290,-

(fokhagymás-tejfölös alap, sajt, kebab hús, jégsaláta,
lilahagyma, friss paradicsom, pirított magvak)

14. Kebab-os töltött 2.

1290,-

(tzatziki alap, sajt, kebab hús, friss paradicsom, pirított magvak)

15. Full húsos töltött

1490,-

(bolognai alap, sajt, szalámi, kolbász, bacon, csípõs pfefferoni,
pirított magvak)

1. Bolognai spagetti (kérésre CSÍPÕSEN!) 1090,2. Sajtos galuska pirított baconnel
845,3. Spagetti Carbonara
1090,4. Spenótos-krémsajtos penne tészta
845,5. Tejfölös pulykacsíkok penne tésztával 1150,6. Lasagne (bolognai raguval)
1090,7. Olivabogyós tengeri halfalatkák házi 1190,paradicsom mártásban spagetti tésztával
9. Arábiai penne tészta
995,(paradicsomos-baconos, csípõs)

11. Tejszínes-fûszeres-póréhagymás
penne tészta tengeri hal falatkákkal
14. Firenzei spagetti

1190,1090,-

(tejszínes-spenótos-füstölt sonkás)

Extra feltétek

15. Piedone spagetti

1190,-

(paradicsomos-sonkás-babos-kolbászos-hagymás)

- Oregano, Citrom karika, Lila hagyma, Fokhagyma,
90 Ft

Snidling, Csípõs szósz

Üdítõk, sör

- Tükörtojás, Kukorica, Friss paradicsom, Friss paprika,
Csípõs pfefferoni, Csemege Pfefferoni, Póréhagyma

190 Ft

- Padlizsán, Kapribogyó, Olívabogyó

250 Ft

- Sajt, Ananász, Gomba, Fokhagymás paraj levél,
Brokkoli, Sonka, Füstölt kolbász , Bacon

210 Ft

- Aszalt paradicsom, Csemege szalámi, Csípõs szalámi

250 Ft

- Mozzarella sajt, Kék sajt /márvány sajt/, Ruccola

Szénsavas üdítõk (0,5l)

350,-

Cola, Cola light, Cola Zero, Fanta, Sprite, Tonic

Cola, Cola light (1,25l)
Szénsavmentes üdítõk (0,5l)

490,375,-

Nestea üdítõk, Cappy üdítõk

Ásványvizek (0,5l)

270,-

Naturaqua szénsavas, Naturaqua szénsav mentes

Camembert sajt, Füstölt sajt, Fetasajt, Füstölt tarja, Tonhal
- Grillezett csirkemellcsíkok, Bolognai ragu, Kebab hús

840,-

330 Ft
450 Ft

Energiaital: Burn 0,25l
Soproni dobozos (0,50l)

Desszertek
Teljes desszert kínálatunkat megtalálja az ajánló másik oldalán,
a Nagymama Konyhája ajánlatai közt!
Min. rendelés 1200 Ft, Csomagolás 50 Ft/étel, pizza doboz 80 Ft
Fél adagnál az ár 70%-át számoljuk, az árak Ft-ban értendõk és tartalmazzák az ÁFA-t.
Ct: ALFA-4 Szolgáltató Kft., ügyvezetõ: Szabó Zoltán

Érvényes: 2017. március 15-tõl visszavonásig

340,375,-

