Pizzat
1. Don Janne 			

11,50€

10. Yussuf 			

- tomaattikastike, chilikastike, salami, ananas,

- tomaattikastike, jauheliha, kinkku, kebabliha,

maissi, pippurituorejuusto, tuplajuusto

2. V. Beckham 		

pekoni, valkosipuli, juusto

1
2,50€

1
1. Boudicca 			

- tomaattikastike, katkarapu, ananas, paprika,

vihreä oliivi, sinihomejuusto, juusto

1
1,50€

1
2. Giovanni			

- tomaattikastike, tonnikala, jokirapu,

aurajuusto, peperonipaprika, musta oliivi, juusto

1
1,50€

1
3. Mario			

- tomaattikastike, jauheliha, pepperonimakkara,

herkkusieni, punasipuli, ananas, feta, pippurituorejusto, juusto

1
2,00€

1
4. Casanova			

-tomaattikastike, kinkku, katkarapu, ananas,

maissi, hamburgersauce, cheddarjuusto, juusto

6. Hällä special 		

1
2,50€

-tomaattikastike kokoliha, pepperonimakkara,

jalapeno, sipuli, persikka, valkosipuli, juusto

5. Setä Samuli 		

1
2,50€

-tomaattikastike, salami, sipuli, persikka,

punasipuli, feta, yrttipesto, juusto

4. Cellar hot 			

1
1.50€

-tomaattikastike, tonnikala, salami, ananas,

vuohenjuusto, mozzarella, tuore basilika, juusto

3. Tonno taste 		

1
1,50€

1
2,50€

-tomaattikastike, jauheliha, kinkku, salami,
ananas, aurajuusto, juusto

1
2,50€

- tomaattikastike, kokoliha, pekoni,

1
5. Arabbiata			

juusto

katkarapu, sipuli, vihreä oliivi, tuore chili,

sinihomejuusto, kananmuna, sipuli, valkosipuli,

7. Frutti di “Vanaja”

-tomaattikastike, pepperonimakkara, pekoni,
valkosipuli,juusto

1
2,50€

16. Veneziana			

- tomaattikastike, tonnikala, simpukka,
katkarapu, juusto

8. Soleil 				

- tomaattikastike, broileri, ananas,

1
2,50€

-tomaattikastike, tonnikala, anjovis, katkarapu,
kapris, aurinkokuivattu tomaatti, juusto

1
1,50€

1
7. Verdi				

aurinkotomaatti, feta, mustapippuri, juusto

9. Campodimele 		

1
2,50€

1
2,50€

-tomaattikastike, kana, herkkusieni, musta
oliivi, persikka, vuohenjuusto, juusto

1
1,50€

- tomaattikastike, herkkusieni, sipuli,

18. Pietro			

valkosipuli, juusto

peperonipaprika, sipuli, ananas, katkarapu,

tuorepaprika, tuore tomaatti, mozzarella,

1
2,50€

-tomaattikastike, chilikastike, salami, kana,
juusto

1

1
9. Hefaiston			

22. Pizzadfee 		

1
2,50€

-tomaattikastike, kebabliha, aurinkokuivattu

- tomaattikastike, tonnikala, katkarapu, kapris,

tomaatti, valkosipulismetana, sipuli, feta, juusto

20. Ikoma 			

1
2,50€

punasipulirenkaat, juusto

1
2,00€

- tomaattikastike, chilikastike, kinkku,

salami, aurinkokuivattu tomaatti, mozzarella,
yrttipesto, tuorepaprika, ananas, juusto

21. Fantasia 			

1
2,50€

- tomaattikastike, juusto ja 4 omavalintaista
täytettä

L = laktoositon VL = vähälaktoosinen GL = gluteeniton

Pizzataytteet
kokoliha, kebabliha, pekoni, jauheliha,

chilikastike, yrttipesto, hamburger

broileri, kananmuna,

pippurituorejuusto, vuohenjuusto,

sauce, valkosipulismetana,

kinkku, salami, pepperonimakkara,

mozzarella, feta, cheddarjuusto,
sinihomejuusto,

katkarapu, tonnikala, jokirapu,
simpukka, anjovis

Lisätäytteet

herkkusieni, aurinkokuivattu

tomaatti, tuore tomaatti, ananas,

tuorepaprika, paprika, musta oliivi,
vihreä oliivi, tuore maissi, sipuli,
punasipuli, jalapeno, persikka,

peperonipaprika, parsa, basilika,

valkosipulikuppi, tuore chili, kapris,
mustapippuri

2

1,50 €

