Předkrmy / Antipasti
Studené předkrmy ( 120 g)
1 Bruschetta

59,-

(pizza chléb, bazalka, česnek, čerstv{ rajčata)

1

2 Krabí koktejl

65,-

(krabí surimi, cibule, rajče, majonéza, zakys. smetana, citron, šlehačka)

1,2,3,4,6,7,9,10,12,14

3 Mozzarella s rajčaty

88,-

(mozzarella, čerstv{ rajčata, listy sal{tu, bazalka, sůl)
6,7

4 Medový meloun a parmsk{ šunka s parmaz{nem

110,-

(parmsk{ šunka, medový meloun, listy sal{tu, parmaz{n)

7

Teplé předkrmy ( 120 g)
5 Gratinovan{ brokolice

68,-

(brokolice, bylinkové m{slo, sýr)

7

6 Marinovan{ zelenina s parmskou šunkou a parmaz{nem

122,-

(parmsk{ šunka, marinovan{ pečen{ zelenina, pizza chléb, parmaz{n)

1,7

7

Klob{sky Chipollata Marqueze (jemné/pikantní)

75,-

(klob{sky jemné/klob{sky pikantní, křen, feferonka, hořčice)

1,10,12

8 Tygří krevety

135,-

(tygří krevety 16-20, citron, rajčata, česnek, majonéza)

1,3

Polévka / Minestre e primi piatti
10 Dle denní nabídky

33,-

Bramborové noky / Gnocchi di patate ( 250 g)
11 Noky s kuřecím masem a špen{tem

138,-

(gnocchi, kuřecí maso, česnek, špen{t, smetana)

1,6,7

15 Noky s lososem

138,-

(gnocchi, losos, smetana, pesto)
1,6,7,8

Zapékané těstoviny / Paste al forno ( 300 g)
21 Fusilli s brokolicí a smetanou

118,-

(fusilli, smetana, brokolice, eidam)

1,6,7

23 Fusilli s plody moře a česnekovou om{čkou s olivami
(fusilli, mořské plody, bílé víno, citron, česnek, m{slo, olivový olej, olivy,
eidam, parmaz{n)

2,4,7,14

145,-

24 Fusilli s krevetami na bílém víně a pesto om{čkou

145,-

(fusilli, krevety, rajčata, pórek, pesto, bílé víno, eidam, česnek,
citronov{ šť{va, parmaz{n)

1,2,7,8

Zapékané brambory / Patate arrosto ( 250 g)
27 Brambory s pikantní rajčatovou om{čkou z mletého masa

135,-

(brambory ve slupce, hovězí mleté, tomatov{ om{čka, parmaz{n)

7

28 Brambory s uzenou krkovicí, smetanou a vejcem

135,-

(slanina, uzen{ krkovice, smetana, vejce, parmaz{n, pepř)
3,6,7

Těstoviny / Pasta (300 g)
30 Spaghetti s rajčatovou om{čkou a bazalkou

95,-

(rajčata, olivový olej, bazalka, eidam)

1,7

31 Spaghetti s česnekem, olivovým olejem a parmaz{nem

98,-

(olivový olej, česnek, parmaz{n)
1,7

35 Spaghetti alla carbonara

135,-

(slanina, uzen{ krkovice, smetana, žloutek, parmaz{n, pepř)

1,3,6,7

36 Spaghetti alla bolognese

125,-

(hovězí mleté, tomatov{ om{čka, parmaz{n)

1,7

41 Fusilli od Emilia

145,-

(šunka, hr{šek, žampióny, smetana, kuřecí maso)

1,6,7

44 Fusilli al tonno

145,-

( cibule, tuň{k, drcen{ rajčata, olivy )

1,4

45 Fusilli 4 druhy sýra

135,-

(smetana, mozzarella, niva, eidam, parmaz{n)

1,6,7

47 Fettuccine s kuřecím masem a špen{tem

145,-

(špen{t, česnek, smetana, kuřecí maso)

1,6,7

48 Fettuccine alla vegetariana

129,-

(lilek, rajčata, mozarella, česnek, chilli papričky, bazalka)

1,7

52 Fettuccine s lososem
(losos, listový špen{t, česnek, bílé víno, smetana, citron)

1,4,6,7

158,-

Pizza (cca 33 cm)
60 Focaccia

66,-

(česnek, olivový olej)

1

61 Margherita

110,-

(drcen{ rajčata, mozzarella, eidam, olej, bazalka)

1,7

62 Peperoncino

115,-

(drcen{ rajčata, eidam, mozzarella, klob{sa, feferonky, oregano)

1,7

63 Funghi

115,-

(drcen{ rajčata, eidam, mozzarella, žampiony, oregano)

1,7

64 Prosciutto

114,-

(drcen{ rajčata, eidam, mozzarella, šunka, oregano)

1,7

65 Salame

114,-

(drcen{ rajčata, eidam, mozarella, paprikový sal{m, cibule, oregano)

1,7

66 Hawai

125,-

(drcen{ rajčata, eidam, mozzarella, šunka, ananas, oregano)

1,7

67 Capricciosa

134,-

(drcen{ rajčata, eidam, mozzarella, šunka, žampióny, oregano)

1,7

68 Caesar

134,-

(drcen{ rajčata, eidam, mozzarella, hermelín, pl{tky rajčat, oregano)

1,7

69 Quattro stagioni

134,-

(drcen{ rajčata, eidam, mozzarella, olivy, šunka, sal{m, kukuřice, oregano)

1,7

71 Cinar

125,-

(drcen{ rajčata, eidam, mozzarella, slanina, olivy, oregano)

1,7

72 Vegetariana

134,-

(drcen{ rajčata, eidam, mozzarella, žampióny, čerstv{ rajčata, paprika,
lilek, chřest, oregano)

1,7

73 Palermo

135,-

(drcen{ rajčata, eidam, mozzarella, šunka sal{m, feferonky, vejce, oregano)

1,3,7

74 Frutti di mare

148,-

(drcen{ rajčata, eidam, mozzarella, mořské plody, oregano)

1,2,14

75 Maggila

168,-

(drcen{ rajčata, eidam, mozzarella, prav{ svíčkov{, smetana, parmaz{n)

1,6,7

78 Concertino
(drcen{ rajčata, eidam, mozzarella, sal{m, slanina, česnek, cibule, oregano)

1,7

135,-

79 Prosciutto crudo

155,-

(drcen{ rajčata, eidam, mozzarella, parmsk{ šunka, oregano)

1,7

80 Quattro formaggi

134,-

(smetana, 4 druhy sýra – mozarella, niva, eidam, parmaz{n, oregano)

1,6,7

81 Pollo

138,-

(smetana, eidam, mozzarella, niva, kuřecí maso, oregano)

1,6,7

83 Gamberetti

148,-

(smetana, eidam, mozzarella, surimi z krabího masa, kuřecí maso,
kukuřice, pórek, oregano)

1,2,3,4,6,7,9,10,12,14

84 Crema

155,-

(smetana, eidam, mozzarella, krevety, pórek, oregano)

1,2,6,7

85 Messina

138,-

(smetana, eidam, mozzarella, šunka, žampióny, oregano)

1,6,7

87 Torino

148,-

(drcen{ rajčata, eidam, mozzarella, ančovičky, cibule, olivy, kapari, oregano )

1,4,7

88 Spinaci

128,-

(smetana, eidam, mozzarella, špen{t, česnek, vejce, oregano)

1,3,6,7

93 Calzone Bergamo

155,-

(drcen{ rajčata, eidam, mozzarella, brokolice, kuřecí maso, smetana,
niva, oregano)

! – tato pizza je pod{v{na jako přeložen{ kapsa

1,6,7

95 Pizza alla Bolognese

155,-

(drcen{ rajčata, eidam, mozzarella, hovězí mleté, parmaz{n)

1,7

96 Bolognese ai Funghi

155,-

(drcen{ rajčata, eidam, mozzarella, hovězí mleté, žampióny, parmaz{n)

1,7

97 Tonno

138,-

(drcen{ rajčata, eidam, mozzarella, tuň{k, cibule, olivy, oregano)

1,4,7

98 Losos červený
(losos, drcen{ rajčata, eidam, mozzarella, citron, česnek, kapari, pórek)

1,4,7

155,-

Sal{ty velké ( 300 g)
119 Sal{t Caesar

140,-

(100g kuřecí prsa, slanina, krutony, římský sal{t,
dresing z ančoviček a parmaz{n)

3,4,7,10

100 Sal{t s tygřími krevetami

158,-

(listy sal{tu, rajčata, okurky, papriky, olivy, bílé víno, česnek, majonéza,
tygří krevety, chilli)

2,3

101 Sal{t šopský

99,-

(listy sal{tu, ledový sal{t, cibule, rajčata, papriky, okurky,
balk{nský sýr, z{livka)

7

102 S mozzarellou

118,-

(listy sal{tu, ledový sal{t, rukola, rajčata, papriky, okurky, mozzarella,
oliv. olej, olivy, dressing)

7

103 S tuň{kem

138,-

(listy sal{tu, ledový sal{t, rukola, rajče, tuň{k, vejce, cibule, citron,
olivy, zálivka)

3,4

104 S kuřecím steakem a restovanými žampiony

138,-

(listy sal{tu, ledový sal{t, rukola, okurka, rajčata, paprika, kuřecí maso,
žampióny, sýr)
7

106 S pečeným lososem

148,-

( losos 100g, listy sal{tu, ledový sal{t, rukola, rajčata, citron, olivový olej)

4

Ryby ( 200 g)
121 Pstruh s bylinkovým m{slem

142,-

(pstruh, 5 Kč za každých 10 g nad 200 g,
bylinkové m{slo)

4,7

122 Pstruh na česneku

142,-

(pstruh, 5 Kč za každých 10 g nad 200 g,
česnek, m{slo, koření)

4,7

123 Losos na zeleném pepři

182,-

(losos, nakl{daný zelený pepř, bylinkové m{slo)

4,7

124 Losos s citrónovou om{čkou
(losos, smetana, citron)

4,6,7

185,-

Hovězí maso "Svíčkov{" (250 g)
131 Biftek na zeleném pepři

360,-

(svíčkov{ 250 g, nakl{daný zelený pepř, bylinkové m{slo)

7

133 Biftek se slaninovými rolkami a zelenými fazolkami

360,-

(svíčkov{ 250 g, zelené fazolky, anglick{ slanina)

134 Biftek s chilli om{čkou z drcených rajčat

360,-

(svíčkov{ 250 g, chilli om{čka, drcen{ rajčata)

Hovězí maso "Roštěn{" (150/300 g)
136 Rumpsteak se slaninou a vejcem

148,-/215,-

(roštěn{ 150/300 g, vejce, slanina)

3

137 Rumpsteak se sýrovou om{čkou

148,-/215,-

(roštěn{ 150/300 g, niva, smetana, drcený zelený pepř)

6,7

138 Rumpsteak s bylinkovým m{slem

148,-/215,-

(roštěn{ 150/300 g, bylinkové m{slo)

7

Vepřové maso "Krkovice" ( 150/300 g)
150 Mexick{ vepřov{ krkovička

116,-/162,-

(krkovice 150/300 g, česnek, marinovan{ zelenina, chilli om{čka)

152 Vepřov{ krkovička s hořčičnou om{čkou

116,-/172,-

(krkovice 150/300 g, hořčice, cibule, drcený zelený pepř, smetana)

6,7,10

153 Vepřov{ krkovička se slaninou a vejcem

124,-/183,-

(krkovice 150/300 g, vejce, slanina)

3

154 Vepřový špíz "San Marino"

155,-

(krkovice 150 g, paprika, cibule, slanina, rajče )

Vepřové maso "Panenka" ( 200 g)
155 Vepřov{ panenka s medovým přelivem

168,-

(panenka, med,m{slo)

7

156 Špikovan{ vepřov{ panenka slaninou a fazolkami

168,-

(panenka, slanina, zelené fazolky)

157 Vepřové medailonky se sýrovou om{čkou
(panenka, niva, smetana)

6,7

178,-

Kuřecí maso ( 150/300 g)
160 Mexick{ kuřecí prsíčka

128,-/178,-

(kuřecí prsa 150/300 g, koření, česnek, marinovan{ rajčata, čili om{čka,
papriky, cibule)

162 Plněn{ kuřecí kapsa s houbovou om{čkou

138,-/188,-

(kuřecí prsa 150/300 g, eidam, niva, šunka, žampióny, smetana)

6,7

163 Kuřecí prsíčka s ananasem a kari om{čkou

128,-/178,-

(kuřecí prsa 150/300 g, ananas, česnek, m{slo, kari, smetana)

6,7

164 Gratinovan{ kuřecí prsíčka s šunkou a brokolicí

128,-/178,-

(kuřecí prsa 150/300 g, brokolice, šunka, eidam, m{slo)

7

165 Kuřecí špíz Livorno

165,-

(kuřecí prsa 150 g, slanina, cibule, paprika, rajče, žampióny)

Moučníky
170 Tiramisu

59,-

171 Palačinka s ban{nem, ořechy a zmrzlinou

95,-

173 Palačinka s javorovým sirupem

88,-

3,6,7

1,3,5,6,7,8

1,3,7

175 Terra – sladk{ ovocn{ pizza
1,7

120,-

177 Horké ovoce se zmrzlinou (maliny, jahody, borůvky 100 g)

59,-

178 Horký ban{n s čokol{dou a se šlehačkou

59,-

179 Zmrzlinový poh{r s karamelem, oříšky a šlehačkou

62,-

1,3,5,6,7,8

7

1,3,5,6,7,8

Přílohy ( 200 g)
180 Hranolky Juliene (6 x 6 mm)

33,-

181 Americké brambory

36,-

182 Krokety

36,-

183 Rýže

28,-

184 Těstoviny ( dle př{ní )

28,-

185 Dušen{ zelenina

38,-

188 Bramborov{ kaše

36,-

186 Kukuřičný klas

40,-

189 Šťouchané brambory na cibulce se slaninou

38,-

195 Fazolové lusky restované se slaninou

45,-

187 porce pizza chleba s bylinko-česnekovým m{slem

29,-

1,7

1

7

7

1,7

Extra 50 g
190 Žampióny, eidam, mozzarella, rajčata, kukuřice, brokolice,

18,-

ananas, špen{t, česnek, okurka, cibule, vejce, pórek
191 Šunka, sal{m, klob{sa, anglick{ slanina, smetana,

25,-

paprika, lilek, olivy
192 Kuřecí maso, mleté hovězí, surimi z krabího masa, tuň{k,

38,-

chřest, parmaz{n
193 Svíčkov{, krevety, mořské plody, parmsk{ šunka

5,-

196 Pstruh doplatek 10g
194 Krabice na pizzu a sal{ty

Příplatek za poloviční porci účtujeme 18 Kč
Masa a zapékané pokrmy v peci mohou trvat až 40 minut.
Informujte se prosím u obsluhy na přibližnou dobu přípravy.
Hovězí steaky se automaticky připravují "medium".
Slovník:
Rare
Medium Well done -

58,-

krvavé
středně propečené
propečené

Jídelní lístek pro V{s připravil kolektiv PIZZA 66

10,-

Vína / Vini
Bíl{ vína / Vini bianchi 0.7 l
312 Chardonnay I.G.T. – Veneto

229,-

Velmi svěží víno buketu čerstvých květů, skvělé harmonické chuti

313 Frascati Superiore D.O.C. – Lazio

234,-

Plnější frascati s vyšším obsahem alkoholu s jemným kořeněným n{dechem

314 Rulandské Šedé PS

238,-

Plné víno s květinovou vůní a tóny medu a pomeranče

315 Vermentino di Sardegna D.O.C. – Sardegna

246,-

Víno s chutí a buketem přezr{lých ban{nů. Výrazně žluté barvy.

Červen{ vína / Vini rossi 0,7 l
317 Nero d´Avola Sicilia I.G.T. – Sicilia

261,-

Jemné červené víno s příjemným taninem a chutí zralého ovoce

318 Merlot I.G.T. – Veneto

229,-

Rubínov{ barva doplněn{ o sametovou chuť a zakulacený buket

319 Modrý Portugal PS

238,-

Rubínově červené víno s jemnou květinovou vůní

320 Chianti D.O.C.G. – Toscana

234,-

Intenzivně taninové víno s kořeněným buketem

330 Cannonau di Sardegna D.O.C. – Sardegna

298,-

Klasické víno ze Sardínie s dlouhým intenzivním buketem
a silnou, plnou chutí

Růžov{ vína / Vini rosati 0,7 l
321 Rosato Castelvecchio V.D.T. – Piemonte

189,-

Lehké, perlivé, svěží víno plné l{sky, kompromisu a porozumění

Sekty / Spumanti 0,7 l
322 Staroz{mecký Brut (Castelvecchio) – Piemonte

250,-

Vynikající suchý sekt

323 Prosecco Colli Trevigiani Frizzante I.G.T. – Veneto

251,-

Melodické a suché perlivé víno s buketem horských květů

324 Bohemia sekt Brut/Demi

210,-

Rozlév{me 0,2 l
325 Il nostro vino bianco della casa – Veneto

34,-

Příjemné a svěží suché bílé víno

326 Chardonnay I.G.T. – Veneto

44,-

Velmi svěží víno buketu čerstvých květů, skvělé harmonické chuti

327 Il nostro vino rosso della casa – Veneto

34,-

Příjemné a lehce taninové červené víno

328 Merlot I.G.T. – Veneto

44,-

Rubínov{ barva doplněn{ o sametovou chuť a zakulacený buket

Lambrusco
329 Lambrusco Bianco/Rosso Dolce I.G.T. – Emilia Romagna

36,-

Jemně perlivé, sladké, svěží víno s ovocnou chutí

Aperitivy / Aperitivi:
210 10 cl
211 10 cl
212 10 cl

5 cl
214 4 cl
215 4 cl
213

Crodino (nealkoholický)
Cinzano Bianco, Rosso
Martini extra dry
Campari
Slivovice
Becherovka

30,50,50,50,40,28,-

Likéry a destil{ty (4 cl) / Liquori e distillati (4 cl)
220 Fernet Stock
222 Fernet Stock Citrus
224 Absolut vodka
225 Finsk{ vodka
226 Malibu
227 Gin Beefeater dry London
228 Božkov tuzemský
229 Vaječný likér
230 Metaxa
231 Tequila ( stříbrn{ - zlat{ )
232 Baileys
233 Jägermaister
235 Balantine´s
236 Four Roses
237 Jack Daniel´s
239 Jim Beam
240 Captain Morgan
241 Rum 72%
242 Jameson
243 Amaretto
244 Grappa
245 Griotka
246 Tullamore Dew
247 Rum Lambs navy 4Y ( specialitka )

25,25,35,35,40,40,25,25,45,45,45,45,55,55,75,49,45,75,58,30,45,25,58,58,-

Nealkoholické n{poje
254 Cappy juice 0,2l l{hev

33,-

255 Cappy juice 0,1l rozlévaný

13,-

256 Coca-Cola limo l{hev 0,33l

31,-

257 Bonaqua vody 0,25l

22,-

288 Kofola točen{ 0,1 l

8,-

249 Romerquelle miner{lka 0,75l

55,-

293 Romerquelle miner{lka 0,33l

28,-

Teplé n{poje
260 K{va tureck{

28,-

K{va "Segafredo"
261
262
263
264
266
267

Všechny druhy lze objednat i bez kofeinu
K{va espresso
K{va vídeňsk{
K{va cappuccino
K{va alžírsk{ (vaj. likér, šlehačka)
K{va ledov{ (zmrzlina, šlehačka)
K{va Latte

35,38,38,48,55,55,-

Ostatní
269 Hork{ čokol{da Segafredo se šlehačkou
270 Čaj (černý, ovocný, zelený)
271 Svařené víno 0,2l
272 Grog
273 Horký juice 0,2l Cappy

39,28,48,42,35,-

Pivo / Birra
Točené
277 Bernard 4,2% nefiltr.0,3l - 10
278 Bernard 4,2% nefiltr.0,5l - 10
280 Bernard 4,5% 0,3l - 11
281 Bernard 4,5% 0,5l - 11

24,34,25,35,-

Lahvové
282 Prazdroj 4,4% 0,5l -12
283 Bernard 5,0% kvasnicové nepasterované 0,5l - 12
284 Bernard 5,1% kvasnicové černé nepasterované 0,5l - 13
285 Bernard nealko 0,5l
290 Bernard Ale 8.2% 0,33l

36,39,39,27,36,-

Doplňky / E in piu´
301 Mandle uzené

38,23,38,-

302 Slané arašídy
304 Solené kešu

Otevírací doba denně 11.00–23.00
Provoz kuchyně 11.00–22.00
Pro firemní i rodinné stravov{ní, oslavy a pohoštění u V{s doma
můžete využít naší služby rozvozu celého sortimentu restaurace.
V letním období nabízíme posezení na otevřené terase před restaurací.

Objedn{vky a rezervace na čísle 311 678 360
mobil 606 666 305
Navštivte naše str{nky na internetové adrese

www.pizza66.cz

Facebook - Pizza 66
kde naleznete aktu{lní jídelní lístek, gastronomické akce a fotografie podniku.
Případné připomínky můžete zasílat na e-mailovou adresu pizza66@seznam.cz

Prosíme v{žené hosty, aby zejména v době pod{v{ní obědů
omezili svou kuř{ckou v{šeň.

Děkujeme.

Kolektiv PIZZA 66" přeje příjemné posezení a dobrou chuť.

PIZZA 66"
Rudn{ u Prahy
smluvní ceny
Provozovatel: Filip Chot
IČO: 13264095

