
AŠTRIOS PICOS
32cm / 42cm

31. Aitrioji 7,50 € / 10,50 €
padažas, sūris, kumpis, svogūnai, aitriosios paprikos, 
konservuotos aitriosios paprikos 

32. Egzotiškoji 7,50 € / 10,50 €
padažas, sūris, kumpis, ananasai, konservuotos
aitriosios paprikos, meksikietiškas padažas

 33. Sicilijos 7,50 € / 10,50 €
padažas, sūris, malta mėsa Bolonijos padaže, 
pievagrybiai, žalieji ankštpipiriai, konservuotos 
aitriosios paprikos, aštrūs prieskoniai

34. Meksikietiška 7,50 € / 10,50 €
padažas, sūris, malta mėsa Bolonijos padaže, paprikos,
svogūnai, konservuotos aitriosios paprikos, meksikietiškas padažas 

35. Florencijos  8,00 € / 11,00 €
padažas, sūris, vištiena, pomidorai, paprikos, svogūnai, 
konservuotos aitriosios paprikos, meksikietiškas padažas

36. Sorento 8,00 € / 11,00 €
padažas, sūris, kumpis, jautiena, pievagrybiai, 
alyvuogės, paprikos, konservuotos aitriosios paprikos

37. Akapulko 8,00 € / 11,00 €
padažas, sūris, jautiena, svogūnai, konservuotos 
aitriosios paprikos, meksikietiškas padažas

38. Tornado 8,00 € / 11,00 €
padažas, sūris, saliamis, jautiena, paprikos, svogūnai, 
konservuotos aitriosios paprikos, aštrūs prieskoniai

39. Marko 8,00 € / 11,00 €
padažas, sūris, saliamis, kumpis, pievagrybiai, konservuotos 
aitriosios paprikos, meksikietiškas padažas, aštrūs prieskoniai 

40. Vulkano 8,00 € / 11,00 €
padažas, sūris, šoninė, saliamis, pomidorai, svogūnai, 
konservuotos aitriosios paprikos, barbekiu padažas 

Padažai: aštrus, česnakinis, pikantiškas (80 g)        0,50 €
  Priedai  32 cm / 42 cm

Daržovės, vaisiai, pievagrybiai   0,60 € / 1,00 €
Sūris, mėsa, jūros gėrybės 1,00 € / 1,40 €

1. Paprastoji 7,00 € / 10,00 €
padažas, sūris, pomidorai, bazilikai, mocarela           
2. Vezuvijaus 7,00 € / 10,00 €
padažas, sūris, kumpis  

3. Kaprizingoji 7,00 € / 10,00 €
padažas, sūris, kumpis, pievagrybiai

4. Havajų 7,00 € / 10,00 €
padažas, sūris, kumpis, ananasai

5. Tropikų 7,00 € / 10,00 €
padažas, sūris, vištiena, ananasai 

6.     Vegetariškoji 7,00 € / 10,00 €
padažas, sūris, alyvuogės, pievagrybiai, 
pomidorai, paprikos, žalumynų padažas 

7. Pikantiškoji 7,00 € / 10,00 €
padažas, sūris, vištiena, pievagrybiai, 
kario padažas  
8. Bahamų 7,00 € / 10,00 €
padažas, sūris, kumpis, bananai, ananasai  

9. Toskanos 7,00 € / 10,00 €
padažas, sūris, vištiena, pomidorai,
svogūnai, barbekiu padažas  

10. Kaprio 7,00 € / 10,00 €
padažas, sūris, tunai, alyvuogės, 
pomidorai, svogūnai   

11. Mėgėjų 7,00 € / 10,00 €
padažas, sūris, saliamis, pomidorai, svogūnai  

12. Bolonijos 7,00 € / 10,00 €
padažas, sūris, malta mėsa Bolonijos padaže, 
pomidorai, svogūnai  

13. Korsikos 7,50 € / 10,50 €
padažas, sūris, kumpis, šoninė, 
pomidorai, svogūnai 

14. Lombardijos  7,50 € / 10,50 €
padažas, sūris, saliamis, pievagrybiai, 
žalieji ankštpipiriai

15. Turino 7,50 € / 10,50 €
padažas, sūris, malta mėsa Bolonijos padaže, 
pievagrybiai, alyvuogės

16. Tradicinė 7,50 € / 10,50 €
padažas, sūris, kumpis, pievagrybiai, marinuoti 
agurkai, bazilikų   ir grietinės padažas

 
17. Milano 7,50 € / 10,50 €
padažas, sūris, šoninė, pievagrybiai, pomidorai 

18. Itališka 7,50 € / 10,50 €
padažas, sūris, alyvuogės, pomidorai, mocarela, 
feta, žalumynų padažas 

19. Veronos 7,50 € / 10,50 €
padažas, sūris, vištiena, alyvuogės,
paprikos, mocarela 
20. Bergamo 7,50 € / 10,50 €
padažas, sūris, saliamis, kumpis, marinuoti 
agurkai, paprikos, svogūnai 

21. Sočioji 7,50 € / 10,50 €
padažas, sūris, saliamis, kumpis, 
pievagrybiai, svogūnai 

22. Romos 7,50 € / 10,50 €
padažas, sūris, jautiena, malta mėsa 
Bolonijos padaže, alyvuogės, svogūnai 

23. Gardžioji 8,00 € / 11,00 €
padažas, sūris, kumpis, šoninė, pievagrybiai, 
alyvuogės, pomidorai, paprikos 
24. Keturių sūrių 8,00 € / 11,00 €
padažas, sūris, bazilikai, feta, mocarela, kietasis sūris 

25. Neapolio 8,00 € / 11,00 €
padažas, sūris, jautiena, pievagrybiai, paprikos, 
svogūnai, žalieji ankšpipiriai 
26. Favoritų 8,00 € / 11,00 €
padažas, sūris, saliamis, jautiena, 
pievagrybiai, alyvuogės  

27. Genujos 8,00 € / 11,00 €
padažas, sūris, krevetės, avokadai, pomidorai, 
kietasis sūris, žalumynų padažas 

28. Antonijaus  8,00 € / 11,00 €
padažas, sūris, kumpis, alyvuogės,
pomidorai, feta, bazilikų ir grietinės padažas 
29. Palermo 8,00 € / 11,00 €
padažas, sūris, šoninė, malta mėsa Bolonijos padaže, 
pievagrybiai, marinuoti agurkai, svogūnai 

30. Venecijos 8,00 € / 11,00 €
padažas, sūris, jūros gėrybės,
kietasis sūris, žalumynų padažas

    Padažai: aštrus, česnakinis, pikantiškas (80 g)  0,50 €

PICOS
32cm / 42cm

GAIVIEJI GĖRIMAI

           „Coca-cola“, „Sprite“, „Fanta“   0,5 l   1,50 €
             „Coca-cola“, „Sprite“, „Fanta“       1 l  1,80 €

(apelsinų, multivitaminų)            „Cappy“ 0,5 l   1,50 €
 (citrinų, persikų, žalioji) „Fuzetea“ 0,5 l 1,50 €  

  (gazuotas, negazuotas)       „Neptūnas“ 0,5 l 1,00 €    

www.tuttopizza.lt

IŠANKSTINIŲ UŽSAKYMŲ 

8 642 00 044
V. K r ė v ė s p r. 1 0 4 A

TELEFONAS

1. Salotos su karšta vištiena
salotos, vištiena, avokadai, agurkai, pomidorai, 
skrebučiai, sezamų sėklos, aliejinis žolelių užpilas 
2. Aštrios jautienos salotos
jautiena, sūris, agurkai, paprikos, skrebučiai, 
aitriosios paprikos, majonezo užpilas 
3. Vegetariškos salotos  5,50 €
salotos, alyvuogės, avokadai, agurkai, pomidorai, 
aliejinis žolelių užpilas 
4. Kumpio salotos 5,50 €
salotos, kumpis, sūris, agurkai, paprikos,
majonezo užpilas 

SALOTOS

MAKARONAI

1. Makaronai su malta mėsa 5,50 €
Bolonijos padaže ir sūriu
2.  Makaronai su kumpiu, 5,50 €

 grietinėlės padažu ir sūriu
3. Makaronai su vištiena,  5,50 €
grietinėlės padažu ir sūriu

KITI PATIEKALAI

1.  Gruzdinta vištiena su 7,00 €
bulvytėmis ir daržovėmis
2.   Aitriųjų paprikų troškinys su pupelėmis 4,50 €
3.  Gruzdintos bulvytės 2,00 €

KARŠTIEJI GĖRIMAI

Juoda, espreso kava  1,50 € 
Kapučino, latės kava   2,00 €

KOLDŪNAI

PERLENKTOS PICOS
32cm 

1. Perlenkta su kumpiu           7,50 € 
padažas, sūris, kumpis, pievagrybiai, marinuoti agurkai

2. Perlenkta su vištiena 7,50 € 
padažas, sūris, vištiena, pievagrybiai, paprikos, 
žalieji ankštpipiriai, bazilikų ir grietinės padažas

3. Perlenkta su malta mėsa (aštri) 7,50 €
padažas, sūris, malta mėsa Bolonijos padaže, paprikos, svogūnai, 
konservuotos aitriosios paprikos, meksikietiškas padažas 

1.        Gruzdinti koldūnai su vištiena 5,00 €

2. Gruzdinti koldūnai su kiauliena     5,00 €

3.   Gruzdinti koldūnai su aštriu mėsos įdaru 5,00 €

Padažai: aštrus, česnakinis, pikantiškas (80 g)      0,50 €

6,00 €

6,00 €


	Page 1



