
Pizza étlap 
A pizzák hagyományos kerek és szív alakú pizzalappal is rendelhetők! 

PARADICSOMOS ALAPPAL: 
„Balázs”            1350 Ft 
(paradicsomos alap, oregano, mozzarella, trappista) 

Sonkás             1450 Ft 
(paradicsomos alap, oregano, sonka, mozzarella, trappista) 

Sonkás – gombás          1500 Ft 
(paradicsomos alap, oregano, sonka, gomba, mozzarella, trappista) 

Sonkás – kukoricás         1500 Ft 
(paradicsomos alap, oregano, sonka, kukorica, mozzarella, trappista) 

Sonkás – gombás – kukoricás      1600 Ft 
(paradicsomos alap, oregano, sonka, gomba, kukorica, mozzarella, trappista) 

Szalámis-pepperónis        1600 Ft 
(paradicsomos alap, oregano, szalámi, pepperóni, lilahagyma, paradicsom, mozzarella, 
trappista) 

Kertész (vegetáriánus)        1600 Ft 
(paradicsom alap, paradicsom, TV-paprika, gomba, kukorica, lilahagyma, uborka, mozzarella, 
trappista) 

Piedone           1600 Ft 
(paradicsomos alap, tarja, bab, paradicsom, mozzarella, trappista) 

Magyaros           1650 Ft 
(paradicsomos alap, oregano, kolbász, bacon, lilahagyma, mozzarella, trappista) 

Ördög tüzén sütött (csípős)       1750 Ft 
(paradicsomos alap, erős paprika, kolbász, lilahagyma, bacon, mozzarella, trappista – 
enyhén/közepesen csípős) 

Tonhalas           1750 Ft 
(paradicsomos alap, tonhal, lilahagyma, olívabogyó, paradicsom, mozzarella, trappista) 

Bolognai           1750 Ft 
(paradicsomos alap, bolognai ragu, paradicsom, mozzarella, trappista) 

Pizza Full           1800 Ft 
(paradicsom alap, sonka, kolbász, gyroshús, bacon, mozzarella, trappista) 

 



FEHÉR (TEJFÖLÖS ALAPPAL): 
Hawaii            1600 Ft 
(tejfölös alap, oregano, sonka, ananász, mozzarella, trappista) 

 „Töki pompos”         1600 Ft 
(tejfölös alap, fokhagyma, tarja, lilahagyma, bacon, mozzarella, trappista) 

Pékmester           1600 Ft 
(tejfölös alap, bacon, lilahagyma, pepperoni, tojás, mozzarella, trappista) 

Gyros            1600 Ft 
(tejfölös alap, oregano, gyroshús, paradicsom, uborka, mozzarella, trappista) 

Juhtúrós – gyros         1700 Ft 
(tejfölös alap, juhtúró, sonka, gyroshús, paradicsom, uborka, mozzarella, trappista) 

Négysajtos (húsmentes)       1800 Ft 
(tejfölös alap, oregano, feta sajt, parmezán, mozzarella, füstölt sajt, mozzarella, trappista) 

Pizza Full XL          1800 Ft 
(tejfölös alap, bacon, gyroshús, kolbász, sonka, füstölt sajt, mozzarella, trappista) 

KÉTFÉLE ALAPPAL: 
Hriczék kedvence         1600 Ft 
(2FÉLE ALAPON, sonka, kukorica, paradicsom, uborka, mozzarella, trappista) 

Négy évszak          1700 Ft 
(2FÉLE ALAPON! Tejfölös: sonka, gomba, kukorica – Paradicsomos: szalámi, olívabogyó, 
paradicsom – mozzarella, trappista) 

Három kívánság         1700 Ft 
(tejfölös és/vagy paradicsomos alap + 3 kívánság feltét + mozzarella, trappista)  

TÖLTÖTT PIZZÁK (csak kerek alappal rendelhetők): 
Füstöskonyha horka        1950 Ft 
(töltött pizza – tejfölös alap, fokhagyma, füstölt-főtt tarja, füstölt sajt, kolbász, bacon, 
lilahagyma, juhsajt, mozzarella, trappista) 

Jó tüzek lángja horka (csípős)      1950 Ft 
(töltött pizza – paradicsomos alap, szalámi, kukorica, sonka, gyroshús, lilahagyma, 
csípős paprika, füstölt sajt, mozzarella, trappista – enyhén/közepesen csípős) 
 

Teljes kiőrlésű pizzalappal is rendelhető      + 300 Ft 
+ extra erős paprika         + 200 Ft 
+ zöldség feltét          + 300 Ft 
+ hús és sajt feltét          + 450 Ft 
Pizzásdoboz          150 Ft 


