SZÉP KÁRTYA

06-1-410-2207 ● 06-30-334-6564
www.donnarosa.hu
V - Cs: 10:30-tól 21:00-ig
P - Sz: 10:30-tól 22:00-ig

AKCIÓS AJÁNLATUNK:
AKCIÓS-HÚSOS PIZZA (p.szósz, csirkesonka, bacon,mozzarella- 32 cm)

1290 Ft

AKCIÓS-VEGA PIZZA (p.szósz, kukorica, brokkoli, gomba, mozzarella - 32 cm)

1290 Ft

SONKÁS PIZZA 40CM (40 cm, pszósz, csirkemellsonka,mozzarellasajt)

2190 Ft

ROSTON SÜLT CSIRKEMELL FILÉ MILÁNÓI SPEGETTIVEL

1890 Ft

FOKHAGYMÁS CSIRKEMELL FILÉ GÖRÖG SALÁTÁVAL (30 dkg roston sült csirkemell filé)

1890 Ft

DONNA ROSA CSIRKEMELL FRISS SALÁTÁVAL: (30 dkg roston sült csirkemell filé)

1890 Ft

DIJONI MUSTÁROS CSIRKEMELL FILÉ BURGONYA LÁNGOSSAL: (30 dkg roston sült csirkemell filé)

1890 Ft

SAJTOS PIZZA 50CM (paradicsomos alap, trappista sajt , mozzarella sajt)

2990 Ft

GYROS TÁL JÁZMIN RIZZSEL (jégsaláta, lila hagyma, csemege uborka, lila káposzta, paradicsom, kapros jughurt,
feta sajt, 20 dkg csirkecomb filé gyros, pita)

1790 Ft

MOZZARELLÁS CSIRKEMELL KÖRETTEL (20dkg roston sült csirkemell filé, paradicsomszeletek,
mozzarella sajt, bazsalikom, kemencében sütve)

1690 Ft 1/2 adag 990 Ft

TEJSZÍNES-SONKÁS SPAGETTI SAJTTAL (tejszín, csirkemell sonka, trappista sajt)

1190 Ft

PARADICSOMOS PENNE SAJTTAL (Fűszeres paradicsomszósz, olívabogyó, trappista sajt

1190 Ft

FOKHAGYMÁS TÉSZTASALÁTA (penne tészta, paradicsom, fokhagyma, csirkemell sonka, extra szűz olívaolaj, bazsalikom)

1190 Ft

PRÉMIUM PIZZÁINK:
BBQ PIZZA (BBQ alap, paradicsom, csirkemell, bacon füstölt sajt, mozzarella)
EXTRASAJTOS (sajtkrém, füstölt sajt, parmezán, camambert, paradicsom, mozzarella)
GYROS PIZZA (fokhagymás-tejfölös-kapros alap, lilahagyma, paradicsom, csirkemell, mozzarella)
EXTRAHÚSOS (pizza sz., sonka, szalámi, tarja, bacon, pirítot csirke, sült császár, mozzarella)

KICSI:
1690 Ft
KÖZEPES: 2090 Ft
3590 Ft
NAGY:
4790 Ft
ÓRIÁS:

WASABI PIZZA

(tormás-tejszínes alap, tarja, pirított csirkemell, fött tojás,marinált paprika, jalapeno paprika,maasdamer sajt)

RUCCOLÁS PIZZA

(fokhagymás sajtkrém, trappista sajt, mozzarella sajt, márvány sajt, rukkola)

CHORIZÓ PIZZA (p.-szósz, chorizo kolbász, paradicsom, trappista sajt, mozzarella sajt)
CSÍPŐS-CSIRKE (fokhagymás-tejszínes alap, pirított csirkemell filé, jalapeno paprika, erdei gomba, mozzarella)

2018
február

Házhozszállítás a XV. kerületben, és a XIV. kerület Mogyoródi út-Nagy Lajos Király útja M3-ig
határolt terület.Adoboz árát külön nem számítjuk fel, a kiszállítás ingyenes!

Érvényes: 2018. 02. 01-től. Minimum rendelés: 1000 Ft. Jó étvágyat kíván a Donna Rosa konyhája!
A kiszállítás jogát fenttartjuk!

Étkezési utalványt elfogadunk.

PIZZÁK KICSI (26 CM ) 1490 FT, KÖZEPES (32 CM ) 1890 FT, NAGY (40 CM ) 2890 FT, ÓRIÁS (50 CM ) 3890 FT
1. DONNA ROSA (p.szósz, sajt, ÖT SZABADON VÁLASZTHATÓ FELTÉT)
2. BACONOS (p.szósz, bacon, hagyma, mozzarella)
3. BOLOGNAI (p.szósz, bolognai ragu, mozzarella)
4. CSIRKEMÁJAS (p.szósz, fűszeres csirkemáj, pepperoni, mozzarella)
5. DONNA (p.szósz, póréhagyma, paradicsom, füstölt sajt)
6. ERŐS (p.szósz, sonka, pepperoni, paradicsom karika, mozzarella)
7. FÜSTÖLT (p.szósz, csirkesonka, füstölt sajt)
8. GYULAI (p.szósz, kolbász, mozzarella)
9. HAWAI (p.szósz, sonka, ananász, kukorica, mozzarella)
10. ÍNYENC (sajtos alap, csirkesonka, brokkoli, kukorica, mozzarella)
11. ÍZES (fokhagymás-tejfölös alap, lilahagyma, sült császár, paradicsom, mozzarella)
12. JUHTÚRÓS (tejfölös alap, füstölt tarja, juhtúró, mozzarella)
13. KLASSZ (tejszínes-tormás alap, füstölt tarja, főtt tojás, édes pepperóni, mozzarella)
14. MARGARÉTA (p.szósz, dupla sajt, oregánó)
15. MAGYAROS I. (p.szósz, szalámi, hagyma, hegyes erős, sült császár, mozzarella)
16. MAGYAROS II. (p.szósz, szalámi, hagyma, hegyes erős, bacon, tejföl, tükörtojás, mozzarella)
17. MEXIKÓI (p.szósz, bab, kukorica, sült császár, tört chili, mozzarella)
18. MISA SAJTOSA (fokhagymás-tejszínes alap, kétféle sajt, oregánó)
19. NÉGY SAJTOS (p.szósz, trappista, eidami, füstölt karaván, rokfort)
20. NYÁRI (sajtkrém, pirított csirke, borsó, paradicsom karika, friss petrezselyem, mozzarella)
21. PARAJOS (fokhagymás-tejfölös alap, feta sajt, parajlevél, mozzarella)
22. PEPPERONIS (p.szósz, kolbász, pepperoni, mozzarella)
23. PIEDONE (p.szósz, kolbász, hagyma, bab, chili, mozzarella)
24. PIKÁNS (tejszínes alap, chili, csirkesonka, póréhagyma, mozzarella)
25. PÖPEC (p.szósz, fokhagyma, pirított csirke, ananász, mozzarella)
26. ROSA (p.szósz, paradicsom, bazsalikom, mozzarella)
27. SONKÁS GOMBÁS (p.szósz, gomba, sonka, mozzarella)
28. SOK HÚSOS (p.szósz, sonka, tarja, szalámi, bacon, mozzarella)
29. SONKÁS (p.szósz, sonka, mozzarella)

30. SONKÁS-GOMBÁS-KUKORICÁS (p.szósz, sonka, gomba, kukorica, mozzarella)
31. SZALÁMIS (p.szósz, szalámi, mozzarella)
32. SZÍNES (tejfölös alap, sonka, lilahagyma, borsó, kukorica, mozzarella)
33. TEJFELES (tejfölös alap, szalámi, hagyma, sonka, főtt tojás, mozzarella)
34. TENGER GYÜMÖLCSEI (fokhagymás-tejszínes alap, kagyló, rák, polip, tintahal,
olajbogyó, mozzarella)

35. TONHALAS I. (tejszínes alap, tonhal, olajbogyó, citrom, hagyma, mozzarella)
36. TONHALAS II. (p.szósz, tonhal, olajbogyó, mozzarella)
37. TUTI (tojásos alap, sült császár, hagyma, mozzarella)
38. VEGETÁRIÁNUS (p.szósz, brokkoli, kukorica, borsó, paradicsom, gomba, mozzarella)
39. SONKÁS-KUKORICÁS (p.szósz, sonka, kukorica, mozzarella)
40. TARJÁS (p.szósz, füstölt-fött tarja, mozzarella)
41. KOTKODA (fokhagymás-tejfölös alap, csirkemellfilé, mozzarella)
42. COWBOY (szalámi, bab, pepperoni, bacon, mozzarella)
43. PÁSZTOR PIZZA (tejfölös alap, kolbász, juhtúró, paprika, trappista sajt, lilahagyma)
44. KERTÉSZ PIZZA (tejfölös alap, zöldborsó, póréhagyma, kukorica, paradicsom, trappista sajt)
45. FINCSI PIZZA (p-szósz, csirkemell sonka, kolbász, hagyma, pepperóni, mozzarella, tejfől)
46. BACONOS II PIZZA (tejszínes alap, lila hagyma, bacon, trappista sajt)
47. SZÍNES II. PIZZA (tejfölös alap, sonka, juhtúró, kukorica, lila hagyma, paradicsomkarika, trappista sajt)
48. UBIS PIZZA (sajtkrémes alap, csirkemell sonka, csemegeuborka, trappista sajt)
49. HERKULES PIZZA (fokhagymás-tejszínes alap, tarja,sonka, pepperóni, chili, mozzarella)
50. PIKNIK PIZZA (sajtkrémes alap, sonka, póréhagyma, paprika, paradicsom, trappista sajt)
51. KAPROS-JUHTÚRÓS (kapros-tejfölös alap, csirkemell sonka, juhtúró, trappista sajt gomba)
52. ALPESI PIZZA (tejfölös alap, csirkemell sonka, trappista sajt, paradicsom, túró, római kömény)
Plusz feltét:
26 cm: 250 Ft.,
32 cm: 300 Ft.;
40 cm: 400 Ft.;
50 cm: 600 Ft.;

Köretek: 40 dkg (jázmin rizs, zöldborsós rizs, kukoricás rizs, gombás rizs,
rukkolás rizs, füstüöt sajtos rizs, párolt zöldség, burgonya lángos 490 Ft.
Szószok-Mártások: 150 Ml (kechup, dijoni mustár, majonéz, BBQ szósz, pizzaszósz,
tartármártás, kapros joghurt, cézár öntet, tejfől, áfonya lekvár, vanília sodó) 180 Ft.

SALÁTÁINK

1590 Ft 1/2 adag 990 Ft

CÉZÁR SALÁTA CSIRKÉVEL VAGY TONHALLAL (Jégsaláta,paprika,paradicsom, kígyóuborka, cézár öntet, pirított zsemlekocka)
DONNA ROSA SALÁTA (jégsaláta, vöröshagyma, kígyóuborka,paprika,paradicsom, csirkemell sonka, választható öntet, sajtos pirítós)
GÖRÖG SALÁTA (jégsaláta, kígyóuborka, lila hagyma, paradicsom, fetasajt, extra szűz olívaolaj, citromlé, pirítós)
TONHAL SALÁTA (jégsaláta,kígyóuborka,paradicsom,vöröshagyma,extra szűz olívaolaj,citromlé, főtt tojás, olívabogyó, citrom, pirítós)
HAWAII SALÁTA (jégsaláta,paprika, ananász,kukorica,tartármártás, csirkemell sonka, pirítós)
ÍNYENC SALÁTA (jégsaláta, lila hagyma, paradicsom, tökmagolaj, csirkemell sonka,főtt tojás, sajtos focaccia)
SAJTOS-TOJÁSOS SALÁTA (jégsaláta, kápia paprika, lila hagyma, főtt tojás, trappista ajt, extra szűz olívaolaj, citrom)
JUHTÚRÓS SALÁTA (jégsaláta, paradicsom, kápia paprika, kapros joghurt, juhtúró, sajtos focaccia)
RUKKOLA SALÁTA (jégsaláta, paradicsom, kígyóuborka, balzsamecet, extra szűz olívaolaj, parmezánsajt, sajtos focaccia)
CSÍPŐS-CSIRKE SALÁTA (jégsaláta, roston sült csirkemell filé, rukkola, jalapeno paprika, kapros joghurt, pirított zsemlekocka)
MEXIKOI SALÁTA (jégsaláta, paradicsom, vörös bab, kukorica, jalapeno paprika, dijoni mustár, extra szűz olívaolaj, csirkemell sonka, focaccia)
GYROS SALÁTA (jégsaláta, paradicsom, lila hagyma, lilakáposzta, csemege uborka, csirkecomb filé gyros, kapros joghurt, pita)
KERTÉSZ SALÁTA (jégsaláta, paradicsom, kígyóuborka, kukorica, csirkemell sonka, tartár mártás, pirítós)
A HÁZ SALÁTÁJA (jégsaláta, vöröshagyma, kukorica, paradicsom, márvány sajt, focaccia)

TÉSZTA SALÁTÁINK

TONHALAS TÉSZTASALÁTA (pennetészta, majonéz, lila hagyma, paradicsom, főtt tojás, tonhal, olívabogyó) 1690 Ft
CSIRKÉS TÉSZTASALÁTA (pennetészta, tartármártás, csemegeuborka, kukorica, roston sült csirkemell filé) 1690 Ft
SONKÁS TÉSZTASALÁTA (pennetészta, tartármártás, csirkemell sonka, póréhagyma, kukorica, trappista sajt) 1690 Ft
CSÍPŐS TÉSZTASALÁTA (pennetészta, paradicsom, tört chilipaprika, dijoni mustár, tejföl, főtt-füstölt tarja) 1690 Ft

SZENDVICSEINK

FALÁNK SZENDVICS (sajtos buci, majonéz, jégsaláta, roston sült csirkemell filé, trappista sajt, kígyóuborka, bbq öntet) 1690 Ft
FÜSTÖLT SZENDVICS (sajtos buci, sajtkrém, jégsaláta, füstölt-főtt tarja, paradicsom, lila hagyma, fött tojás, füstölt edami sajt, bbq öntet) 1690 Ft
CSÍPŐS-CSIRKÉS SZENDVICS (sajtos buci, dijoni mustár, tefől, jégsaláta, rostos sült csirkemell filé, jalapeno paprika, kápia paprika, mozzarella sajt) 1690 Ft
GYROS SZENDVICS (sajtos buci, kapros joghurt, jégsaláta, csirkecomb filé gyros, csemege uborka, paradicsom, lila hagyma, trappista sajt) 1690 Ft
FINCSI SZENDVICS (sajtos buci, majonéz, jégsaláta, bacon & eggs, parmezán sajt, kígyóuborka, hegyes erős paprika) 1690 Ft

KEMENCÉBEN SÜLT FINOMSÁGOK

1890 Ft 1/2 adag 1090 Ft

BRÜSSZELI CSIRKEMELL KÖRETTEL (20dkg csirkemell filé, párolt brokkoli, fűszeres besamel mártás, mozzarella sajt, trappista sajt)
ÓVÁRI CSIRKEMELL KÖRETTEL (20 dkg csirkemell filé, csirkemell sonka, párolt fűszeres gomba, mozzarella sajt, trappista sajt)
KARAVÁN CSIRKEMELL KÖRETTEL (20 dkg csirkemell filé, főtt füstölt tarja, paradicsom, füstölt edami sajt, mozzarella sajt)
JUHTÚRÓS CSIRKEMELL KÖRETTEL (20 dkg csirkemell filé, csirkemell sonka, póréhagyma, juhtúró, mozzarella sajt, trappista sajt)
HAWAII CSIRKEMELL KÖRETTEL (20 dkg csirkemell filé, csirkemell sonka, ananász, mozzarella sajt, trappista sajt)
MAGYAROS CSIRKEMELL KÖRETTEL (20 dkg csirkemell filé, paprikás szalámi, hegyes erős paprika, paradicsom, tejföl, trappista sajt)
HÁROM SAJTOS CSIRKEMELL KÖRETTEL (20 dkg csirkemell filé, paradicsom, föstölt edami sajt, camambert sajt, parmezán sajt)
BACONOS CSIRKEMELL KÖRETTEL (20 dkg csirkemell filé, csirkemell sonka, mozzarella sajt, trappista sajt, szeletelt bacon)

TÉSZTÁINK

BOLOGNAI SPAGETTI (paradicsomos darált húsos, fűszeres ragu, trappista sajttal) 1590 Ft
MILÁNÓI SPAGETTI (csirkemell sonka, gomba, fűszeres paradicsom mártás, trappista sajttal) 1590 Ft
NÉGY SAJTOS BROKKOLIS SPAGETTI (tejszín, párolt brokkoli, márvány sajt, füstölt edami, mozzarella sajt, trappista sajt) 1590 Ft
CSÁSZÁR PENNE (tejszín, sült császár szalonna, csirkemell sonka, parmezán sajttal) 1590 Ft
KOTKODA PENNE (tejszín, roston sült csirkemell filé, kukorica, trappista sajttal) 1590 FtFT
ERŐS SPAGETTI (fűszeres paradicsom, pepperóni paprika, bacon szalonna, fokhagyma, mozzarella sajttal) 1590 Ft
SONKÁS- GOMBÁS SPAGETTI (tejszín, sonka, gomba, trappista sajttal) 1590 Ft
CARBONARA SPAGETTI (tejszín, sült császár szalonna, csirkemell sonka, szerecsendió, trappista sajttal) 1590 Ft
PARAJOS PENNE (tejszín, friss parajlevél, fokhagyma, feta sajttal) 1590 Ft
DONNA ROSA PENNE (tejszínesen vagy paradicsomosan +kérhető három feltét trappista sajttal) 1690 Ft

DESSZERTEK

ARANYGALUSKA (diós kelttészta vanília öntettel) 690 Ft
DONNA ROSA PALACSINTÁJA (reszelt almával, fahéjas vaníliával) 690 Ft
PALACSINTA 3 DB (túrós, áfonyás, mákos, kakaós, fahéjas, mogyorókrémes) 540 Ft
HÁZI RÉTESEK 2DB (meggyes, túrós, almás) 690 Ft
SOMLÓI GALUSKA 590 Ft

ITALOK

COCA-COLA, FANTA, COLA LIGHT, ZERO COLA (1,25 liter) 450 Ft
SZENTKIRÁLYI ÁSVÁNYVÍZ SZÉNSAVAS ÉS SZÉNSAVMENTES (1,5 liter) 210 Ft
NESTEA BARACKOS, CITROMOS (1,5 liter) 450 Ft
ROSTOS SIÓ ŐSZIBARACK, NARANCS, ALMA (1 liter) 390 Ft
ENERGIAITAL 330 Ft

