JÍDELNÍ
NÁPOJOVÝ
LÍSTEK

Pizzerie & Steakhouse Lužan

Vážení hosté, omlouváme se, ale z důvodu omezení provozu vládními nařízeními není
klasický jídelní lístek k dispozici. Vybrat si můžete ze všech pizz jako normálně, jídla z
kuchyně však pouze na základě aktuální nabídky, kterou můžete vidět na naší webové
stránce výše. Děkujeme za pochopení a za Vaši přízeň!

PIZZA 33 cm

101

		

Margharita (1, 7)

sugo, eidam, mozzarella

125 Kč

102

		

Perseus (1, 7)

sugo, šunka, eidam, mozzarella

135 Kč

103

Capricciosa (1, 7)

150 Kč

104

Quattro Stagioni (1, 7)

165 Kč

105

Quattro Formaggi (1, 7)

165 Kč

106

Maximuss (1, 7)

165 Kč

107		

Peperoni (1, 7)

155 Kč

108

Tonno (1, 7, 4)

155 Kč

109

Frutti di Mare (1, 2, 7, 14)

175 Kč

110

Popey (1, 7)

135 Kč

111		

Monte Carlo (1, 7)

165 Kč

112

Andromeda (1, 7)

175 Kč

113		
		

Hawai (1, 7)

sugo, eidam, šunka, ananas, mozzarella

155 Kč

114

Carbonara (1, 7, 3)

165 Kč

115		

Apollon (1, 3, 7)

160 Kč

116

Hector (1, 7)

155 Kč

117		

Armagedon (1, 7)

175 Kč

118

Gladiátor (1, 7)

199 Kč

119

Decimus (1, 7)

165 Kč

120

Marcus Aurelius (1, 7)

185 Kč

121

Ares Salmone (1, 3, 4, 7)

199 Kč

122

Hercules (1, 7)

155 Kč

123

Diablo (1, 7)

175 Kč

sugo, šunka, eidam, žampiony, olivy, mozzarella
sugo, eidam, šunka, salám, žampiony, mozzarella
smetana, mozzarella, niva, parmezán, eidam, bazalka
sugo, eidam, salám, žampiony, paprika, feferonky, mozzarella
sugo, eidam, salám, pikantní klobása, žampiony, cibule, mozzarella
sugo, eidam, mozzarella, cibule, tuňák
sugo, plody moře, česnek, mozzarella, eidam
smetana, špenát, česnek, mozzarella, eidam
sugo, eidam, anglická slanina, niva, česnek, mozzarella
sugo, eidam, šunka, hermelín, niva, mozzarella

smetana, eidam, cibule, česnek, anglická slanina, vejce, mozzarella
sugo, eidam, cibule, anglická slanina, vejce, mozzarella
sugo, eidam, žampiony, kuřecí maso, kukuřice, oregano, mozzarella
sugo, eidam, salám, šunka, kukuřice, feferonky, mozzarella
sugo, eidam, cibule, pikantní klobása, kuřecí maso, feferonky, hermelín, mozzarella
sugo, eidam, pikantní klobása, anglická slanina, salám, mozzarella
sugo, eidam, česnek, cibule, anglická slanina, niva, olivy, mozzarella
smetana, losos, bazalka, hermelín, eidam, holandesa, vejce, mozzarella
sugo, barbecue, eidam, cibule, kukuřice, kuřecí maso, mozzarella
sugo, eidam, anglická slanina, salám, feferonky, mozzarella

124

Fungi (1, 7)

155 Kč

125

Trója (1, 7)

165 Kč

126

Emiliáno (1, 7)

175 Kč

127		

Pizza Johnt’s (1, 7)

175 Kč

128

Salami (1, 7)

155 Kč

129

Salami speciál (1, 7)

165 Kč

130		

Johnny (1, 7)

165 Kč

131		

Picante (1, 7)

165 Kč

132		

Prosciuto con Rucola (1, 7)

175 Kč

133		

Roma (1, 7)

155 Kč

134		

Vegetariana (1, 7)

150 Kč

135		

Mexicana (1, 3, 7)

165 Kč

136

Pollo e broccoli (1, 7)

165 Kč

137		

Bolognese (1,7)

199 Kč

sugo, žampiony, eidam, mozzarella
sugo, šunka, hermelín, brusinky, eidam, mozzarella
smetana, mozzarella, šunka, tuňák, cibule, eidam
smetana, eidam, česnek, niva, špenát, anglická slanina, mozzarella
sugo, eidam, salám, paprika, mozzarella
sugo, eidam, salám, česnek, niva, mozzarella
smetana, eidam, špenát, kuřecí maso, česnek, parmezán, mozzarella
sugo, šunka, anglická slanina, beraní rohy, feferonky, eidam, mozzarella
smetana, parmská šunka, rukola, mozzarella, rajče, eidam
sugo, šunka, kuřecí maso, cibule, niva, eidam, mozzarella
sugo, rajče, kukuřice, paprika, žampiony, brokolice, eidam, mozzarella
sugo, cibule, pikantní klobása, feferonky, vejce, eidam, mozzarella
smetana, kuřecí maso, brokolice, niva, česnek, eidam, mozzarella
sugo, mleté maso, cibule, česnek, feferonky, eidam, mozzarella, niva

PIZZA CALZONE

140

Calzone Poseidon (1, 7)

199 Kč

141

Calzone Minotaurus (1, 7)

199 Kč

sugo, eidam, šunka, pikantní klobása, salám, cibule, oregano, bazalka, tymián, mozzarella

smetana, eidam, kuřecí maso, špenát, niva, hermelín, mozzarella

PŘÍSADY NA PIZZU

50 g
		
50 g
		
50 g
1 ks

žampiony, brokolice, kukuřice, špenát, vejce (3),
feferonky, ananas, cibule, beraní rohy, rajčata
šunka, salám, anglická slanina, kuřecí maso, mozzarella (7),
niva (7), eidam (7), brusinky, olivy, paprika, česnek, smetana (7)
pikantní klobása, tuňák (4), parmská šunka, hermelín (7), parmezán (7)
Krabice na pizzu

NAŠE AKCE

22 Kč
32 Kč
42 Kč
10 Kč

3+1 zdarma! Při objednávce 4 a více pizz s sebou do krabice máte čtvrtou zdarma!
Rozvoz jídel po Rumburku zdarma!

DĚKUJEME ZA NÁVŠTĚVU.
VĚŘÍME, ŽE SE VÁM U NÁS LÍBILO
A BRZY NÁS OPĚT NAVŠTÍVÍTE.
Doporučujeme Vám také další provozy pod hlavičkou Lusatia Quality.
Pokud máte rádi magická místa, navštivte Dymník - kamenný strom
života a výletní restauraci se skvělou českou kuchyní. Milovníci sportu
uvítají možnost zahrát si na největším fotbalgolfovém hřišti na světe,
které je rovněž součástí areálu na Dymníku.

Jídelní a nápojový lístek je kalkulován včetně DPH a je platný od 25. 05. 2020.
Poloviční porce jsou účtovány ve výši 70 % ceny celé porce.
V případě podnětů či stížností se neváhejte obrátit na vedení naší společnosti
na e-mailové adrese pizzerie@hotelluzan.cz.

