ΣΕΦ

(ντομάτα, αγγούρι, μαρούλι, αβγό, ζαμπόν, ημίσκληρο τυρί, dressing μαγιονέζας)

ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ

(ντομάτα, αγγούρι, μαρούλι, ελιές, φέτα, κρεμμύδι, ελαιόλαδο)

ΤΟΝΟΣΑΛΑΤΑ

2.20 Πατάτες τηγανητές
(μερίδα)

3.80 Κασεροκροκέτες
(μερίδα 10τμχ)

2.50 Πατάτες τηγανητές
(μερίδα με κεφαλοτύρι)

MENU

SALADS

PENNES

5.90 Chicken nuggets

SPAGHETTI
4.90 ΦΟΥΡΝΟΥ

(μερίδα με 10 κοτομπουκιές
πατάτες μερίδα και
2 dip sauces

(ζαμπόν, μπέικον, σάλτσα ντομάτας, μίξη τυριών)

4.40 ΝΑΠΟΛΙΤΕΝ

(σάλτσα ντομάτας, μίξη τυριών)

5.40€

4.90 ΚΑΡΜΠΟΝΑΡΑ

(μανιτάρια, κοτόπουλο, σάλτσα ντομάτας, μίξη τυριών)

(ντομάτα, αγγούρι, μαρούλι, ελιές, φέτα, πιπεριά, ντάκος, balsamico, ελαιόλαδο)

(κιμάς ανάμεικτος με κόκκινη σάλτσα, κεφαλοτύρι)

(ντομάτα, κοτόπουλο, μαρούλι, παρμεζάνα, καλαμπόκι, κρουτόν, dressing μελιού)

(κοτόπουλο, μπέικον, κρέμα γάλακτος, μίξη τυριών)

(ντομάτα, ρόκα, μαρούλι, παρμεζάνα, προσούτο, κρουτόν, dressing μελιού)

(σάλτσα ντομάτας, μίξη τυριών με blue cheese)

(ντομάτα, πέννες, Φλωρίνης, τόνος, ελιές, καλαμπόκι, dressing μαγιονέζας)

(τόνος, ελιές, καλαμπόκι, σάλτσα ντομάτας,
μίξη τυριών)

(ντομάτα, πέννες, μαρούλι, τυρί, καλαμπόκι, ζαμπόν, dressing μαγιονέζας)

(μπέικον, μανιτάρια, κρέμα γάλακτος, μίξη τυριών)

(ντομάτα, αγγούρι, μαρούλι, τόνος, ελιές,
καλαμπόκι, dressing μαγιονέζας)

4.90 ΤΟΝΟΥ

ΠΕΝΝΕΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ
ΤΟΝΟΥ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ

4.90 4 ΤΥΡΙΩΝ

ΡΟΚΑ - ΠΑΡΜΕΖΑΝΑ

4.90 POLLO BIANCO

CAESAR’S

4.90 ΜΠΟΛΟΝΕΖ

ΚΡΗΤΙΚΗ

4.90 POLLO ROSSO

990

DELIVERY
επιλογής σας

BOX

2 pizza 33x16cm

PIZZA
1 pizza (επιλογής σας) 33x16cm + 8 κοτομπουκιές
+ 2 dip sauces + 1 μερίδα πατάτες
ή 10 κασεροκροκέτες
1 ατομική caesar’s + 8 κοτομπουκιές
+1 μερίδα πατάτες + 2 dip sauces

DELIVERY
Ατλαντίδος 43Α

BOX

2310

949000
904827

6971 663040
pizzahouse.com.gr

1690

2 pizza family
(επιλογής σας)

(μανιτάρια, πιπεριά, κρεμμύδι, ελιές, ντομάτα, καλαμπόκι)

Νηστίσιμη

Μανιτάρια

(μανιτάρια, πιπεριά, κρεμμύδι, ελιές, ντομάτα,
καλαμπόκι, υποκατάστατο τυριού)

Καλτσόνε 26cm
5.90€

Μαργαρίτα

Super

Πεϊνιρλί 26cm
5.90€

CLASSIC PIZZA

Μπέικον

(ζαμπόν, μπέικον, μανιτάρια, πιπεριά, ντομάτα)

Πεπερόνι

Classic family 26cm
6.20€

4 Τυριών

Ζαμπόν - Μπέικον

CALZONE

(μίξη τυριών με blue cheese)

Ζαμπόν - Πιπεριά

Καρμπονάρα

Μπέικον - Λουκάνικο

Πικάντικη

(μπέικον, μανιτάρια, κρέμα γάλακτος)
(μπέικον, καυτερή πιπεριά, κρεμμύδι, tabasco)

Μπέικον - Μανιτάρια
Ζαμπόν - Μανιτάρια - Πιπεριά
Παραδοσιακή

Classic Large 30cm
6.90€
Classic XLarge 33cm
(στρόγγυλη ή τετράγωνη)

7.90€
Premium family 26cm
6.90€
Premium Large 30cm
(στρόγγυλη ή τετράγωνη)

(μανιτάρια, πιπεριά, λουκάνικο)

7.60€

Special

Premium XLarge 33cm

(ζαμπόν, μπέικον, μανιτάρια, πιπεριά)

(στρόγγυλη ή τετράγωνη)

όλες οι πίτσες περιέχουν μίξη τυριών & σάλτσα

PIZZA & με ζύμη ολικής αλέσεως

8.50€

Capriccioza

Light

Τόνου

Boscaiola

(πεπερόνι, κρεμμύδι, πιπεριά, ελιές)

(ζαμπόν, ελιές, μανιτάρια,
πιπεριά, λουκάνικο)

Barbeque

Ελληνική

Χωριάτικη

Hawaii

(κοτόπουλο, σάλτσα bbq)

(μπριζόλα, μανιτάρια, πιπεριά,
ντομάτα, μίξη τυριών με κασέρι)

Bolognesse

Romana

(γαλοπούλα, μανιτάρια, πιπεριά
μίξη τυριών με mozzarela)

Ε

Ε

ΙΣΤ
Δ
Ρ
ΚΕ

-1.50€

ΕΚΠΤΩΣΗ

2 PIZZA
PIZZA CLUB

Τυρολέτα

Ε

-3€

26cm ή 30cm

3 PIZZA

(ζαμπόν μπέικον, μίξη τυριών, ντομάτα,
dressing μαγιονέζας, σησάμι)

Ε

ΙΣΤ
Δ
Ρ
ΚΕ

-2€

2 P I Z Z A XL

Όλα τα club περιέχουν σάλτσα dip & πατάτες τηγανητές

Αλλαντικών

(προσούτο, βασιλικό, ντομάτα,
μίξη τυριών με mozzarela, ρόκα)

ΕΚΠΤΩΣΗ

26cm ή 30cm

4.90 Tortillas Chef

(ζαμπόν, ημίσκληρο τυρί,
ντομάτα, μαρούλι, dressing
μαγιονέζας)

4.90 Tortillas Summer

(γαλοπούλα, ημίσκληρο τυρί,
ντομάτα, καλαμπόκι, μαρούλι,
dressing μαγιονέζας)

6.90

€

Γαλοπούλας

(γαλοπούλα, μίξη τυριών, ντομάτα, dressing μαγιονέζας, σησάμι)

Meat club

(κιμάς, κρεμμύδι, πιπεριά, μίξη τυριών, ντομάτα, σησάμι)
(μανιτάρια, ελιές, καλαμπόκι, ντομάτα, σάλτσα, υποκατάστατο τυριού, σησάμι)

5.90 Tortillas Nuggets

(κοτομπουκιές, ημίσκληρο τυρί,
μουσταρδομαγιονέζα, μαρούλι,
ντομάτα)

4.90 Tortillas BBQ Chicken
(κοτόπουλο, ημίσκληρο τυρί,
σάλτσα BBQ, μαρούλι)

• Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας στις ώρες αιχμής
• Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλοι οι νόμιμοι φόροι
& επιβαρύνσεις • Οι τιμές και οι προσφορές μπορούν να
αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΒΑ ΠΟΤΩΝ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ

-4€

ΕΚΠΤΩΣΗ

3 P I Z Z A XL
CLUB
33cm

33cm

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΙΤΣΕΣ

(καπνιστή μπριζόλα, αβγό,
ημίσκληρο τυρί, ντομάτα,
μαρούλι, dressing μαγιονέζας)

4.90 Tortillas Classic

(ζαμπόν, ανανάς)

Italian

(μίξη τυριών, γεμιστό στεφάνι
με cream cheese)

ΙΣΤ
Δ
Ρ
ΚΕ

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΙΤΣΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΙΞΗ ΤΥΡΙΩΝ & ΣΑΛΤΣΑ

Νηστίσιμο

(φέτα, κρεμμύδι, πιπεριά, ελιές, ντομάτα)

(μανιτάρια, ζαμπόν, μπέικον, cream cheese)

(κιμάς, κρεμμύδι, πιπεριά)

ΙΣΤ
Δ
Ρ
ΚΕ

(τόνος, κρεμμύδι, πιπεριά, ελιές, κάπαρη)

TORTILLAS

PREMIUM

PRICES

Χορτοφάγου

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2017

ΠΕΪΝΙΡΛΙ

Ζαμπόν

