
PIZZA      30cm   50cm 
 
SAJTOS      1750.-    2650.- 
/paradicsom szósz, sajt/ 
 
MARGARITA    1900.-    2850.- 
/paradicsom szósz, paradicsom, mozarella sajt/ 
 
SONKÁS     1900.-    3050.- 
/paradicsom szósz, sajt, sonka/ 
 
SZALÁMIS               2000.-    3050.- 
/paradicsom szósz, sajt, szalámi/ 
 
BACONOS     2000.-    3050.- 
/paradicsom szósz, bacon, sajt/ 
 
GOMBÁS     2000.-    3050.- 
/paradicsom szósz, sajt, gomba/ 
 
SONKÁS, GOMBÁS            2150.-    3600.- 
 
SONKÁS, KUKORICÁS                        2150.-                                3600.- 
 
BUGACI                                                 2350.-                                3700.- 
/paradicsom szósz, tükör tojás, bacon, hagyma, sajt/ 
 
SONKÁS BACONOS    2350.-    3700.- 
 
HAWAII     2350.-    3700.- 
/paradicsom szósz, sajt, sonka, kukorica, ananász/ 
 
SONGOKU     2350.-    3700.- 
/paradicsom szósz, sajt, sonka, gomba, kukorica/ 
 
PIZZA SPINACI                                      2350.-                                3700.- 
/tejfölös alap, paraj, bacon, füstölt sajt/ 
 
ITÁLIA ÍZEI                          2350.-    3700.- 
/paradicsom szósz, sonka, szárított paradicsom, olivabogyó, mozzarella / 
 
NÉGY SAJTOS    2350.-    3700.- 
/paradicsom szósz, trappista , feta, füstölt, camambert/ 
 
TONHALAS      2750.-    4600.- 
/paradicsom szósz, tonhal, lilahagyma, olíva bogyó, sajt/ 
 
GYROS-OS 2017                                    2750.-                               4600.- 
/paradicsom szósz, gyros, feta, sajt, tzatziki/ 



 

 PIZZA     30cm   50cm 
 
 
KEDVENC                                               2750.-                               4600.- 
/paradicsom szósz, kaliforniai paprika, bacon, csirkemell, tükörtojás, sajt/ 
 
VADÁSZ           2750.-    4600.- 
/paradicsom szósz, füstölt sajt, erős paprika, füstölt tarja, bacon, erdei gomba / 
 
HÚSIMÁDÓ 2016    2750.-    4600.- 
/paradicsom szósz, sonka, sült csirkemell, hagyma, bacon, sajt/ 
 
MAGYAROS     2750.-    4600.- 
/paradicsomszósz, sajt, sonka, bacon, kolbász, pfefferoni, hagyma/ 
 
BETYÁROS      2750.-    4600.- 
/paradicsom szósz, erős paprika, sonka, bacon, hagyma, szalámi/ 
 
GYROS-OS     2750.-    4600.- 
/paradicsom szósz, gyros, paradicsom, hagyma, olívabogyó, fokhagymás tejföl, sajt/ 
 
HÚSIMÁDÓ     2750.-    4600.- 
/fokhagymás tejföl, sült csirkemell, tarja, bacon ,paprika, sajt/ 
 
KOLESZTERIN    3250.-    4950.- 
/paradicsom szósz, dupla sonka, dupla bacon, hagyma, tarja, sajt/ 
 
MÓNIKA     3450.-    5300.- 
/paradicsom szósz, sonka, gomba, kukorica, szalámi, kolbász, bacon, dupla sajt/ 
 
 
 
 
dupla sajt     600.-    1000.- 
plusz feltét               500.-    1000.- 
pizzadoboz                  200.-    400.- 

                       
                       GYROS  
 
GYROSTÁL                                                                 2400.- 
 
SAJTOS GYROSTÁL                                                  2750.- 

                                                                
         DUPLAHÚSOS GYROSTÁL                                       3050.-  
 
 



Hamburgerek 
(minden hamburgerünk választható marhahús pogácsával, rántott illetve natúr 

csirkemellel) 
 

sima hamburger 
(csemege uborka, paradicsom, jégsaláta, lilahagyma, 

házi hamburgerszósz, választható hús) 

1890.- 
 

sajtos hamburger 
( sajt, csemege uborka, paradicsom, jégsaláta, lilahagyma, 

házi hamburgerszósz, választható hús) 

2190.- 
 

lyoni burger 
( pirított hagyma, csemege uborka, paradicsom, jégsaláta, lilahagyma, 

házi hamburgerszósz, választható hús) 

2190.- 
 

koleszterinbomba 
( sült bacon, sonka, 

csemege uborka, paradicsom, jégsaláta, lilahagyma, 
házi hamburgerszósz, választható hús ) 

2490.- 
 

hamburger menük 
 

sima hamburger+hasábburgonya+választható 0,5l üdítő 
2690.- 

sajtos hamburger+hasábburgonya+választható 0,5l üdítő 
2990.- 

lyoni burger+ hasábburgonya+választható 0,5l üdítő 
2990.- 

koleszterinbomba+ hasábburgonya+választható 0,5l üdítő 
3290.- 

 
amerikai káposztasaláta 500.- 

plusz hús 500.- 
plusz sajt 300.- 

plusz pirított hagyma 300.- 
 

csomagolás 150.- 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


