TÉSZTÁK

ÁSVÁNYVIZEK (0,5 l)

• Penne Parma

2 190 Ft

• Füstölt lazacos gnocchi

2 490 Ft

Coca-Cola (classic / light / zero)
Fanta narancs / Gyömbér

• Spaghetti frutti di mare

2 490 Ft

SZÉNSAVMENTES ÜDÍT K

3 290 Ft

Cappy narancslé 100% (0,3 l)
Cappy alma ital 20% (0,3 l)
Cappy õszibarack nektár 45% (0,3 l)
Nestea Citrom / Õszibarack jeges tea (0,5 l)

Penne tészta, pirított olasz szárított sonkával, tejszínes
paradicsomos mártásban, rucolával, parmezán forgáccsal
füstölt lazac falatok fehérboros, capribogyós,
tejszínes mártásban gnocchival

hat darab királyrák páncéljában pirítva, fokhagymával
és chili paprikával, fehérborban, spagettivel és paradicsom
kockákkal összeforgatva, parmezán forgáccsal

(az árak – a választható – tésztával együtt értendõk)

• Pomodoro (V)

1 590 Ft

• „Hamis” Carbonara

1 690 Ft

• Arrabiata (csípõs) (V)

1 690 Ft

szalonnás, tejszínes mártás
paradicsom mártás, chili paprika, póréhagyma,
parmezán sajttal

360 Ft
360 Ft
360 Ft
360 Ft
360 Ft
360 Ft

SöröK

rAguK / MÁrTÁSoK
fokhagymás paradicsom mártás, friss bazsalikommal

280 Ft

SZÉNSAVAS ÜDÍT K (0,5l)

fokhagymás olajon pirított tenger gyümölcsei, fehérborban,
petrezselyemmel, spagettivel összeforgatva, parmezán forgáccsal

• Spaghetti gamberi piccanti

Natur Aqua Szénsavas / Szénsavmentes

Gösser (alkoholos / alkoholmentes – 0,5 l)
Gösser Citromos (alkoholos / alkoholmentes – 0,5 l)

550 Ft
550 Ft

Házias, olasz ízek...
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

A kiszállítás Nagykovácsiban és Remeteszõlõsön 1000 forintos,
Adyligeten 1500 forintos, a II. kerület egyes részein pedig
2500 forintos rendelés felett ingyenes, ezen összeghatárok

• Bolognese

1 890 Ft

• Pollo

1 890 Ft

• Tonno

1 990 Ft

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Quattro Formaggi (V)

1 890 Ft

rendelésfelvétel: 1130-tól 2045-ig!
Telefon: 06 26 356 429 | 06 20 922 4208

• Pomodori secchi (V)

1 890 Ft

• Spinaci (V)

1 890 Ft

tejszínes paradicsomos csirkeragu, parmezán sajttal,
friss bazsalikommal
fokhagymás paradicsom mártás, tonhal,
capri bogyó, friss bazsalikommal
mozzarellás, füstölt sajtos, gorgonzolás, parmezános,
fehérboros tejszínes mártás
fokhagymás paradicsom mártás, szárított paradicsom,
füstölt sajtkocka, friss bazsalikommal
tejszínes, fokhagymás parajmártás, füstölt sajttal

alatti ételrendelés esetén 500 Ft szállítási díjat számítunk fel!
A budai területhatárokról érdeklõdjön diszpécserünknél,
ha megtalálta ezt a szórólapot a postaládájában,

é

akkor az Ön címére biztosan szállítunk!
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Amennyiben bankkártyával vagy nagy címlettel szeretne fizetni,
kérjük, ezt a rendelés leadásakor jelezze diszpécserünknek.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

akamoto CD&C

paradicsomos, zöldséges, darált marharagu,
reszelt mozzarellával

VálASzTHATó TéSzTák

Gnocchi
(olasz krumpli nudli)
Spaghetti
Tagliatelle
(széles metélt)

Penne
(tollhegy tészta)

A (V) jelöléssel ellátott ételeinket vegetáriánusoknak is ajánljuk.

2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 39.
Nyitva tartás: Kedd–Szombat 12 00 – 2100
Vasárnap és hétfõn zárva!
......................................................................

www.laterazza.hu
A szórólapon feltüntetett árak tartalmazzák a csomagolás díját és az áfa összegét is!

Rendelésfelvétel:

• Spaghetti • Penne • Tagliatelle • Gnocchi •

06 26 356 429
06 20 922 4208

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

www.laterazza.hu

EL ÉTELEK
• Mozzarella caprese (V)

mozzarella- és paradicsom szeletek,
bazsalikommal, extra szûz olivaolajjal

• Mártogatós pizza (V)

pizzakenyér füstölt sajttal sütve, kétféle mártogatóval:
tejfölös / pikáns paradicsomos

• Bruschetta paradicsommal (V)

bazsalikomos, fokhagymás paradicsom ragu
pirítóson, parmezánnal

1 390 Ft
1 390 Ft
950 Ft

SALÁTÁK
friss zöldsaláták, kígyóuborka, paradicsom, lazán
összekeverve fehér balzsam ecettel, extra szûz olivaolajjal
meglocsolva, házi grissinivel

• Görög parasztsaláta (V)

friss zöldsaláták, kígyóuborka, paradicsom, paprika,
feta sajt kockákkal, lilahagymával, olíva bogyókkal,
friss citrommal, extra szûz olívaolajjal, házi grissinivel

• Tonhal saláta

friss zöldsaláták, kígyóuborka, paradicsom,
tonhal, olajbogyó, kapri gyümölcs, friss citrom,
extra szûz olívaolajjal, házi grissinivel

• Cézár saláta vegetáriánus (V)

friss zöldsaláták, kígyóuborka, paradicsom, cézár öntettel
összeforgatva, parmezán sajttal, pirítóssal

• Cézár saláta csirkemell darabokkal

friss zöldsaláták, kígyóuborka, paradicsom,
összeforgatva az öntettel, pirított csirkemell darabokkal
a tetején, parmezán sajttal, pirítóssal

• Cézár saláta tonhal darabokkal

friss zöldsaláták, kígyóuborka, paradicsom,
cézár öntettel összeforgatva, tonhal darabokkal
a tetején, parmezán sajttal, pirítóssal

• Cézár saláta királyrákkal

friss zöldsaláták, kígyóuborka, paradicsom, cézár öntettel
összeforgatva, négy darab páncéljában pirított fokhagymás
királyrákkal, parmezán sajttal, pirítóssal

1 390 Ft

1 690 Ft

• Olasz citromtorta, pirított mandulával

omlós tésztában sütött citromos, tejszínes,
édes savanyú fenséges csábítás karamellizálva…

• Pizza Tonno e Cipolla

1 550 / 1 950 / 3 990 Ft

• Pizza Diavola

1 550 / 1 950 / 3 990 Ft

• Pizza Quattro Formaggi (V)

1 550 / 1 950 / 3 990 Ft

• Pizza la Terazza

1 450 / 1 850 / 3 690 Ft

tejfölös alap, bacon, póréhagyma, füstölt sajt

1 650 / 2 050 / 4 190 Ft

paradicsom alap, mozzarella, szalámi, bacon,
pepperóni, olajbogyó, szárított paradicsom, hagyma, füstölt sajt

1 950 Ft

1 650 / 2 050 / 4 190 Ft

• Pizza Tre Quattro (V)

1 550 / 1 950 / 3 990 Ft

• Pizza Salame

1 450 / 1 850 / 3 690 Ft

• Pizza Pomodori Secchi (V)

1 550 / 1 950 / 3 990 Ft

• Pizza Ungherese (Magyaros)

1 450 / 1 850 / 3 690 Ft

• Pizza Caprese (V)

1 550 / 1 950 / 3 990 Ft

• Pizza Mediterraneo (V)

1 550 / 1 950 / 3 990 Ft

• Pizza Verdi

1 550 / 1 950 / 3 990 Ft

• Pizza Parma

1 650 / 2 050 / 4 190 Ft

• Pizza Frutti di Mare

1 890 / 2 490 / 4 990 Ft

tejfölös alap, mozzarella, bacon, kolbász,
fõtt sonka, hagyma, tv paprika, füstölt sajt
paradicsom alap, mozzarella, szalámi

• Pizza Greca (Görög)

1 450 / 1 850 / 3 690 Ft

• Pizza Tonno

1 550 / 1 950 / 3 990 Ft

• Pizza Pro-Fu-Ma

1 450 / 1 850 / 3 690 Ft

• Pizza Hawaii

1 450 / 1 850 / 3 690 Ft

paradicsom alap, mozzarella, tonhal, kapribogyó, olajbogyó

paradicsom alap, mozzarella, fõtt sonka, ananász, kukorica

• Pizza Cannibale
1 690 Ft

paradicsom alap, mozzarella, szalámi,
csípõs kolbász, bacon, lilahagyma

• Pizza Pollo
1 950 Ft

1 650 / 2 050 / 4 190 Ft

1 650 / 2 050 / 4 190 Ft

tejszínes-paradicsomos alap, mozzarella,
csirkemell, kukorica, paprika, póréhagyma

• Pizza BBQ
2 390 Ft

BBQ szósz alap, füstölt sajt, bacon,
grillezett csirkemell, paprika, lilahagyma

1 650 / 2 050 / 4 190 Ft

1 150 / 1 390 / 2 990 Ft

• Pizza Prosciutto

1 390 / 1 790 / 3 590 Ft

paradicsom alap, mozzarella, fõtt sonka

890 Ft

• Pizza Bolognese

1 450 / 1 850 / 3 690 Ft

paradicsom alap, mozzarella, marhahúsos ragu

paradicsom alap, mozzarella, friss paradicsom,
friss bazsalikom, friss mozzarella, extra szûz olivaolaj
paradicsom alap, mozzarella, feta sajt, cukkini,
padlizsán, olajbogyó, paradicsom szelet, oregánó
pesztós alap, mozzarella, fõtt sonka,
bacon, fokhagymás paradicsom

paradicsom alap, mozzarella, olasz szárított sonka,
rucola, parmezán, extra szûz olivaolaj
paradicsom alap, mozzarella, tenger
gyümölcsei, fokhagyma, petrezselyem

• AkCIóS PIzzA (normál 32 cm)

1 390 Ft

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• I. kategória

120 / 250 / 420 Ft

• II. kategória

190 / 330 / 500 Ft

• III. kategória

250 / 450 / 650 Ft

dupla tészta, ananász, bazsalikom, capribogyó, chili, fokhagyma,
gomba, vöröshagyma, lilahagyma, kukorica, paradicsomkarika,
petrezselyem, spenót, zöldpaprika, tv paprika
capri gyümölcs, olíva bogyó, pepperóni

bacon, bolognai ragu, olasz csípõs kolbász, szalámi, fõtt sonka,
csirkemell, tonhal, feta sajt, füstölt sajt, mozzarella, rikotta,
parmezán, gorgonzola, szárított paradicsom, articsóka, rucola

• Pizza Prosciutto e Funghi

1 450 / 1 850 / 3 690 Ft

• Pizza Spinaci

1 450 / 1 850 / 3 690 Ft

• IV. kategória

390 / 590 / 890 Ft

• Pizza Calzone

1 450 / 1 850 /

• Királyrák

390 Ft / db

• Pizza Capricciosa

1 550 / 1 950 / 3 990 Ft

paradicsom alap, mozzarella, fõtt sonka, gomba

paradicsom alap, mozzarella, bacon, füstölt sajt, fokhagyma, spenót
paradicsom alap, mozzarella, fõtt sonka, gomba, félbehajtva

A (V) jelöléssel ellátott ételeinket vegetáriánusoknak is ajánljuk.

paradicsom alap, mozzarella, szárított paradicsom,
capri gyümölcs, mascarpone sajt, friss bazsalikom

PIzzA FElTéTEk (24 / 32 / 45 cm)

• Pizza Margherita (V)

bazsalikomos paradicsom alap, mozzarella

paradicsom alap, mozzarella, füstölt sajt, feta sajt,
mascarpone sajt, friss paradicsom, bazsalikom

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

LA teRAzzA ItALIANA

890 Ft

paradicsom alap, mozzarella, olasz csípõs kolbász, pepperóni

• Pizza Martino

paradicsom alap, mozzarella, fõtt sonka, gomba, kukorica

1 390 Ft

paradicsom alap, mozzarella, tonhal, lilahagyma

paradicsom alap, mozzarella, füstölt sajt, gorgonzola, rikotta

tejfölös alap, mozzarella, fõtt sonka, spenót, feta sajt, olajbogyó

MArIAnn HázI DESSZErTJEI (V)
csokis-diós-vaníliás piskótalapokból, fõzött vaníliakrémmel
rétegezett sütemény, csokoládé mártással, reszelt dióval,
tejszínhabbal, mazsola nélkül!

LA teRAzzA CLASSICA

paradicsom alap, mozzarella,
csípõs kolbász, gomba, hagyma, zöldpaprika

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Somlói galuska

PIzzák (24 / 32 / 45 cm)

• András Pizza

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Balzsam ecetes kevert saláta (V)

PIzzák (24 / 32 / 45 cm)

paradicsom alap, mozzarella, fõtt sonka,
gomba, articsóka, olajbogyó

—

Ft

olasz szárított sonka, tenger gyümölcsei

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Mártások – hozzávalók

200 Ft / adag

pizzaszósz, majonéz, mustár, ketchup, tejfölös mártás
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
A (V) jelöléssel ellátott ételeinket vegetáriánusoknak is ajánljuk.

