
PIZZAT                      
 Norm.12,00 Perhe/Pannu 22,00
1 Talon pizza
 pepperoni, tonnikala, Aurajuusto, jalapeno

2 Opera Special
 salami, kinkku, tonnikala

3 Frutti di Mare
 tonnikala, katkarapu, simpukka, Aurajuusto

4 Mexicana
 salami, kinkku, kebabliha, Aurajuusto, jalapeno

5 Al Capone
 salami, kinkkku, pekoni, punasipuli

6 Romeo
 salami, katkarapu, Aurajuusto, ananas

7 Americana
 kinkku, ananas, Aurajuusto

8 Quatro
 kinkku, tonnikala, herkkusieni, katkarapu

9 Vegetariana
 ananas, herkkusieni, aurinkokuivattu tomaatti, punasipuli, paprika

10 Kanapizza
 grillattu kana, Aurajuusto, ananas, valkosipuli

11 Kalkkunapizza
 grillattu kalkkuna, pekoni, ananas, sipuli

12 Kebabpizza
 kebabliha, pekoni, punasipuli, jalapeno, tacokastike

13 Supersalamipizza
 salami, kinkku, kebabliha, Aurajuusto

14 Pekonipizza
 salami, pekoni, punasipuli, kananmuna

15 Hot Special
 kinkku, pepperoni, kebab, ananas, tacokastike, valkosipuli, tuore chili

16 Furkan
 grillattu kana, kebabliha, Aurajuusto, jalapeno, valkosipuli

17 Leiri
 kinkku, kebabliha, Aurajuusto, ananas

18 Lapvesi
 salami, jauheliha, kinkku, punasipuli

LISÄTÄYTTEET
 Norm.1,00 Perhe/Pannu 2,00
tomaatti, paprika, punasipuli, herkkusieni, jalapeno, oliivi,  
aurinkokuivattu tomaatti, rucola, kesäkurpitsa, tuore chili,  
persikka, ananas, kasvispyörykät, kananmuna, tuplajuusto, 
aurajuusto, mozzarella, salaattijuusto, vuohenjuusto,  
kebabliha, kinkku, kana, ilmankuivattu kinkku, pepperoni,  
salami, pekoni, simpukka, tonnikala, katkarapu,  
bolognesekastike, barbequekastike, chilikastike, tacokastike



ERIKOISPIZZAT              
 Norm.15,00 Perhe/Pannu 24,00
19 Pepperoni
 pepperonimakkara, tonnikala, punasipuli,  
 aurinkokuivattu tomaatti, salaattijuusto

20 Chicken Hot
 grillattu kana, kebabliha, Aurajuusto, barbequekastike,  
 chilikastike, valkosipuli, tuore chili

21 Chili
 kebabliha, pepperoni, punasipuli, tuore chili, ananas,  
 tupla Aurajuusto, chilikastike

22 Alla Pollo
 grillattu kana, Aurajuusto, ananas, paprika, rucola

23 Narin
 grillattu kana, Aurajuusto, persikka, barbequekastike

24 Raffaello
 ilmakuivattu kinkku, pekoni, oliivi, paprika, rucola

25 Amed 
 kana, halloumi, rucola, paholaisenhillo, basilika

26 Esmira Special 16,00/25,00
 salami, kinkku, pekoni, katkarapu, Aurajuusto,  
 punasipuli, jalopeno, ananas, valkosipuli

27  Fantasiapizza -täytteet valintasi mukaan

 1 täyte 10,00/19,00/20,00
 2-3 täytettä 11,00/21,00/21,00
 4 täytettä 14,00/24,00/24,00

Gluteenittomat pizzat  15,00 
(normaali koko, 3 - 4 täytettä)

LISÄTÄYTTEET
 Norm.1,00 Perhe/Pannu 2,00
tomaatti, paprika, punasipuli, herkkusieni, jalapeno, oliivi,  
aurinkokuivattu tomaatti, rucola, kesäkurpitsa, tuore chili,  
persikka, ananas, kasvispyörykät, kananmuna, tuplajuusto, 
aurajuusto, mozzarella, salaattijuusto, vuohenjuusto,  
kebabliha, kinkku, kana, ilmankuivattu kinkku, pepperoni,  
salami, pekoni, simpukka, tonnikala, katkarapu,  
bolognesekastike, barbequekastike, chilikastike, tacokastike


