SPECIALITY z kuřecího masa a vepřové panenky /150g/:
91. MEDAILONKY LEONARDO /kuř. prsa ve smet. omáčce se zel. pepřem/ 1, PANENKA V SUKNI /vepřová panenka, slanina, feferonky/
1, CHICAGO /smažená kuřecí kapsa plněná vejcem a šunkou/
1, PANENSKÉ TRIO /vepřPW¹ panenka, sýr, uzený sýr,DBNFNCFSU /
1,95. PANENSKÁ SMĚS /nudličky z vepř. panenky, šunka, smetana, niva/ 5,TĚSTOVINOVÉ SALÁTY /500g/:
96. KUŘECÍ /kuřecí prsa, pór, kukuřice, americký dressing/
0, KUŘECÍ CHILLI /kuřecí prsa, pór, kukuřice, červené fazole, chilli om./ , ZELENINOVO SÝROVÝ /krajče, paprika, okurek, jogurtový dres., sýr/ , KUŘECÍ 4&j".1*0/: /kuř. prsa, žamp., kuk., DBN., amer. dres./ ,ZELENINOVÉ SALÁTY /450g/:
 ZELENINOVÝ

/okurek, rajče, kapie, kukuřice, olivy, oliv. olej/

 ŠOPSKÝ

/okurek, rajče, kapie, balkánský sýr, vinný ocet/

1,1,-

 TUŇÁKOVÝ

1,-

 JOGURTOVÝ

1,-

 AMERICKÝ

1,-

 LETNÍ

1,-

 C"&4"3

1,-

/tuňák, rajče, cibule, olivy, citrón, oliv. olej/
/kuřecí nugetky, ledový salát, rajče, okurek, jogurtový dressing/
/kuře, čínské zelí, rajče, paprika, šunka, americký dressing/
/kuřecí prsa, rajče, čínské zelí, kukuřice, jogurtový dressing/
/ledový, římský salát, ančovičky, majonéza, dijonská hořčice,
hrubozrnná hořčice, česnek, olivový olej, sůl, pepř, toastový chléb/

BEZMASÁ JÍDLA:
 SMAŽENÝ SÝR /eidam /120g/
 SMAŽENÝ $".&.#&35 /120g/
 BROKOLICE SE SMETANOU A KUKUŘICÍ /150g/
PŘÍLOHY:
Iranolky, americké bramboryH
Lrokety Cramborové lupínkyH
Tamostatné přílohy + 10 Kč [BPCBM
Tatarská, kečup, ďábelská /100ml/
[FMFOJOPW¹PCMPIB
DIMÁC UPBTULT
CSBNCPS¹ÀLZLT

Coca-cola, Fanta, Sprite /1,75L/
Pilsner Urquell /0,5L/
Birell /0,5L/
&OFSHZESJOL.POTUFS /0,5L/
Vína dle aktuální nabídky

40,,2,45,150,-

HAMBURGER
]NXĢHFtKRPDVD
/100g/

,
5
6

0,0,0,,15,,,,-

,-

CIGARETY:
Dle nabídky za aktuální ceny platné v ČR

Objednávky: 777 222 771

VÝROBA A ROZVOZ PIZZY
Smetanova 266,
v budově školy
dr. Kostky, Vsetín
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Sodexho Pass, Chéque Déjeuner, Ticket Restaurant

OBJEDNÁVKY:
tel.: 777 222 771
www.alcaponebar.cz
neboosobně
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vč. pečiva, zeleniny a ingrediencí

PŘIJÍMÁME STRAVENKY

DE;ERTY:
MARLENKA /1 ks/

OBALY ZDARMA z ROZVOZ PO VSETÍNĚ ZDARMA

1iSRMHQDUR]YR]

PO - NE: 10 - 22
1. PIZZA TYČINKY S ČESNEKEM
PIZZA TYČINKY S NIVOU
PIZZA TYČINKY SE SLANINOU
2. MARGARITA

KLASIK / MAXI

/tomat, sýr, bazalka/

CENY ROZVOZŮ MIMO VSETÍN NJOJN¹MOÄLT :
Lhota
40,Janová, Leskovec, Semetín
50,Jablůnka, Hovězí, Ratiboř, Hošťálková, Pržno, Liptál 60,-

Obaly
]GDUPD

Hmotnosti jídel jsou dány v syrovém stavu.

PO - NE
10 - 22

Info ohledně práce, brigády,
výpomoc, eventuálně stížnosti
na tel.: 603 852 227.

DOBA DODÁNÍ:
Závisí na aktuálním
počtu objednávek.

Odpovědný vedoucí Igor Jestřábek, tel.: 603 915 196
Ing. Pavla Kučerová, tel.: 603 852 227
Ceny platné od  20

INFORMACE O ALERGENECH ŽÁDEJTE U OBSLUHY

Objednávky: 777 222 771

/ 20,/ 2,/ 2,/ 20,-

3. ŽAMPIONOVÁ

1,- / 20,-

4. ŠUNKOVÁ

1,- / 20,-

5. EDITH

1,- / 20,-

6. STUDENTSKÁ

1,- / 20,-

7. VEGETARIÁNSKÁ

1,- / 20,-

8. MEXICKÁ

1,- / 20,-

9. SALÁMOVÁ

1,- / 20,-

10. HAWAI

1,- / 20,-

/tomat, sýr, žampiony, oregano/

5R]YR]SR9VHWtQĒ]GDUPD

,5,5,,-

/tomat, sýr, šunka, oregano/
/tomat, sýr, slanina, niva, feferonky, oregano/

/tomat, šunka, sýr, kukuřice, rajče PSFHBOP/
/tomat, sýr, kapie, rajče, brokolice, kukuřice, hrášek, oreg./
/tomat, sýr, klobása, čeSW fazole, kukuřice, chilli om., oreg./
/tomat, sýr, pap. salám, gothaj, vysočina, rajče, oregano/
/tomat, sýr, šunka, ananas, oregano/

Objednávky:
777 222 771

11. RUSTICANA

1,- / 20,-

/tomat, sýr, šunka, slanina, kukuřice, oregano/

38. ČESNEKOVÁ

/tomat, sýr, slanina, česnek, smetana, bazalka/

1,- / ,-

12. CARDINALE - základní

1,- / 20,-

39. MODENA

1,- / 0,-

13. TOPOLINO

1,- / 20,-

40. ROCKOVÁ

1,- / 0,-

41. ŠPANĚLSKÁ

1,- / 0,-

42. SPECIÁLNÍ

1,- / 30,-

43. PIZZA S MOZZARELOU

1,- / 30,-

44. VENEZIA

1,- / 30,-

/tomat, sýr, šunka, žampiony, oregano/
/tomat, sýr, vysočina, gothaj, žampiony cibule, oregano/

14. BOLOŇSKÁ

/tomat, sýr, masová směs na víně, vejce, oregano/

15. ĎÁBELSKÁ – EXTRA OSTRÁ

/tomat, sýr, šunka, slanina, klob., česn., fef., chilli, oreg./

16. QUATRO FORMAGGI - ČTYŘSÝROVÁ

/tomat, sýr, šunka, uz. sýr, balkán. sýr, DBNFN, oreg./

17. KŘENOVÁ

/tomat, uzený sýr, masová směs na víně, kapie, česnek, oregano/
/tomat, sýr, vepř. panenka, šunka, niva, zelený pepř, oregano/

1,- / 20,1,- / 20,1,- / 20,1,- / 20,-

/smetana, sýr, slanina, šunka, klobáska, křen, feferonky/

camemb. oregano/
/tomat, sýr, slanina, kuř. prsa, žampiony, hermelín,

/tomat, uzený sýr, slanina, vepř. pan., žamp., kukuř., česn., cib, or./
/tomat, šunka, slanina, rajče, mozzarela, bazalka/
/tomat, slanina, paprikový salám, niva, olivy, cibule, sýr/

18. VALAŠSKÁ

1,- / 20,-

45. TRIPLE FORMAGGI - TŘÍSÝROVÝ SPECIÁL 1,- / 30,-

19. UZENÁ

1 - / 20,-

 EXTRA SÝROVÁ

1,- / 30,-

 SMETANOVOSÝROVÁ MÍCHANÁ

1,- / 30,-

 ŘECKÁ

1,- / 30,-

49. MOŘSKÁ

1,- / 30,-

50. TUŇÁKOVÁ

1,- / 0,-

51. AL CAPONE

1,- / 30,-

52. ZELNÁ

1,- / 0,-

53. SALÁMOVÝ SPECIÁL

1,- / 0,-

00. PIZZA DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU

1,- / 30,-

OVOCNÁ PIZZA:
 MARILYN MONROE

1,- / 0,-

 BRUSINKOVÁ

1,- / 0,-

1,- / 0,-

/tomat, sýr, slanina, klobása, žampiony, oregano/

/tomat, uzený sýr, slanina, paprikový salám, oregano/

20. 4$".&.#&35&.

1,- / 20,-

21. S NIVOU

1,- / 20,-

22. CALZONE

1,- / ,-

23. PICANTE – JEMNĚ PÁLIVÁ

  

 BROKOLICOVÁ

  

 ŠPENÁTOVÁ

1,- / 0,-

 SELSKÁ

1,- / 0,-

 KUŘECÍ S ANANASEM

1,- / 0,-

 KUŘECÍ BARBECUE

1,- / 0,-

29. KUŘECÍ S KÁPIÍ

1,- / 0,-

30. KUŘECÍ S PÓRKEM

1,- / 0,-

/tomat, sýr, slanina, DBNFNCFSU, beraní rohy, oregano/

/tomat, sýr, niva, slanina, beraní rohy, oregano/
/tomat, sýr, šunka, kuř. prsa, cibule, fefer., kukuřice, oreg./
/tomat, sýr, šunka, slanina, klobása, chilli, oregano/

/tomat, sýr, šunka, brokolice, smetana, bazalka/
/smetana, špenát, kuř. prsa, česnek, vejce, V[FOÕsýr/
/tomat, sýr, slanina, klobása, cibule, kukuřice, oregano/
/tomat, sýr, šunka, kuř. prsa, ananas, oregano/
/tomat, sýr, šunka kuř. prsa, cibule, barbecue, oregano/

/tomat, sýr, šunka, kuř. prsa, kapie, oregano/
/tomat, sýr, šunka, kuř. prsa, pór, kukuřice, oregano/

/tomat, sýr, uzený sýr, DBNFN, šunka, vepř. pan., oregano/
/tomat, sýr, DBNFNCFSU., niva, balk. sýr, uz. sýr, kuk., or./

/smetana, sýr, DBNFN, balkán, niva, uzený sýr, bazalka/

/tomat, sýr, slanina, kuř. prsa, vepř. pan., kapie, olivy, kukuřice, or./
/tomat, sýr, plody moře, krabí tyčinky, cibule, oregano/
/smetana, sýr, šunka, tuňák, cibule, bazalka/

/tomat, slanina, čtyři druhy sýra, ananas, sl. paprika, oregano/
/tomat, sýr, slanina, klobása, čes., kys. zelí, smet., pepř, maj./
/tomat, sýr, slanina, gothaj, vysoč., pap. salám, cibule., or./
/tomat, sýr, 3 ingredience v ceně/

/tomat, sýr, šunka, mandarinky, ananas, broskve/

31. KUŘECÍ SPECIÁL

1,- / 0,-

32. HOŘČICOVÁ

1,- / 0,-

33. OLD AMERICA

1,- / 0,-

NOVÉ DRUHY PIZZY:
56. CIBULOVÁ

 MAFIÁNSKÁ

1,- / 0,-

57. PIVNÍ

1,- / 0,-

 ITALSKÁ UZENÁ

1,- / 0,-

58. KARI

1,- / 0,-

36. $".&.#&35 SPECIÁL

1,- / 0,-

59. PEPPERONI

1,- / 20,-

37. TVARŮŽKOVÁ

1,- / 0,-

60. ITALSKÁ MARGARITA

1,- / 20,-

/tomat, sýr, kuř. prsa, vysočina, kukuřice, olivy, oregano/
/hořčice, sýr, slanina, vysočina, klobása, oregano/
/smetana, sýr, šunka, žampiony, kukuřice, smetana, bazalka/

/smetana, slanina, DBNFNCFSU, feferonky, sýr/
/tomat, uzený sýr, slanina, klobása, česnek, oregano/
/tomat, sýr, gothaj, vysočina, kukuřice, DBNFN, oregano/
/tomat, sýr, šunka, slanina, tvarůžky, kapie, oregano/

Na pizzu se používá sýr Eidam a potravinářský výrobek 45% s rostlinným tukem.

Objednávky: 777 222 771

/smetana, sýr, brusinky, DBNFNCFSU/

/smetana, sýr, vysočina, cibule, feferonky, bazalka/
/tomat, sýr, slanina, tvarůžky, cibule, zelený pepř, oregáno/
/smetana, kuřecí prsa, kari, česnek, šunka, sýr/
/tomat, sýr, paprikový salám, chilli, olivový olej, bazalka/
/tomat, mozzarela, bazalka/

Objednávky: 777 222 771

SUROVINY NAVÍC DLE ZÁKAZNÍKA:
kuřecí maso
vepřová panenka
uzeniny, salámy
sýry (eidam, uzený, camembert, balkánský, niva )
sýry (mozzarela, parmazán)
žampiony
zelenina (rajče, kapie, kukuřice, okurek)
česnek, cibule
smetana
olivy
vejce

klasik / maxi:
25,- / 35,30,- / 40,20,- / 30,20,- / 30,25,- / 35,15,- / 25,15,- / 25,10,- / 20,10,- / 20,10,- / 20,10,- / 20,-

5¤4507*/:HtQBHFUZOFCPWSUVMF:
,61. AGLIO E OLIO /česnek, feferonky, olivový olej, parmazán/
62. ŽAMPIONOVÉ /žampiony, smetana, sýr/
5,63. MILÁNSKÉ /šunka, žampiony, cibule, pepř, česnek, tomat, sýr/
15,15,64. BOLOŇSKÉ /masová směs na víně, tomat, sýr/
65. BROKOLICOVÉ /šunka, brokolice, smetana, sýr/
15,
66. TUŇÁKOVÉ /tuňák, olivy, cibule, smetana, sýr/
15, CARBONARA (po uhlířsku) /slanina, vejce, parmazán, olivový olej/ 15, SICILSKÉ /rajčata, slanina, tomat, česnek, cibule, pepř, oliv. olej, bazalka, sýr/ 15,69. S NIVOU /smetana, kuře, niva, sýr/
15,70. CARDINALE - základní /šunka, žampiony, kukuřice, smetana, sýr/ 5,15,71. ČTYŘSÝROVÉ /čtyřsýrová omáčka sypaná ořechy/
1,72. PASTA AL CAPONE /kuřecí prsa, žampiony, smetana, sýr/
73. S KUŘECÍM MASEM /kuřecí prsa, šunka, kapie, tomat, sýr/
1,74. FURIOSO /kuřecí prsa, šunka, slanina, vysočina, tomat, sýr/
15,75. SE ŠPENÁTEM /kuřecí prsa, špenát, vejce, smetana, česnek/
15, TOSKÁNSKÉ /kuř. prsa, rajčata, tomat, cib., čes., žamp., olivy, bazal/ 15, #30,0-*$07¡41"/&/,06 /vepř paO, brok, smeU, DBNFN/ 1, WALL STREET /vepř. pan., slanina, žamp., kapie, cibule, fef., tomat/ 15,-

TEPLÁ JÍDLA /150g/ z kuřecího masa a vepřové panenky:
 TOPINKA s mas. směsí - 2 ks /kuř. prsa - nudl., šun, žamp., cib., tom., chilli/ 1 MEXICKÁ SMĚS /kuř. prsa nudličky, slan., kukuřice, č. fazole, tom., chilli/ 1, APRICOT /přírodní plátek (kuř. prsa), šunka, broskev, sýr, smFU. om/  
 KUŘE NA ŽAMPIONECH /kuřecí prsa na nudličky, žampiony, smet/1,15,83. ONDRÁŠ /kuřecí prsa v bramborákovém těstě/
84. KRBÁL /kuřecí prsa v česnekovo - smetanové marinádě/
1,85. PLÁTEK AL CAPONE /kuřecí prsa, slanina, rajčata, mozzarela/
1,86. SMAŽENÁ KUŘECÍ POCHOUTKA /kuř. prsa, niva, slanina, zel. pepř/ 1, CORDON BLEU /smažená kuřecí kapsa plněná šunkou a sýrem/
1, SMAŽENÝ KUŘECÍ ŘÍZEK
1,15, KUŘECÍ NUDLIČKY se smetanou, broskví a ananasem
90. KUŘECÍ STEAK SE SÁZENÝM VEJCEM /200g/, zeleninová obl 15,-

Objednávky: 777 222 771

