Nagyatád területén
ingyenes házhozszállítás!

Kiszállítási idő 30-90perc, kérjük érdeklődjön a rendelés leadásakor.
Ételrendelést, csak pontos címre tudunk rögzíteni.

Nagyatád, Dózsa György u. 9.

 06-30/8909-840 • 82/452-342

5000 forint értékű

étel rendelés esetén

hweppest

1 l Pepsit vagy Sc

Rendelésfelvétel: Hétfőtől-vasárnapig: 11-21:30-ig.

www.pizzadolo.hu

a!

adunk ajándékb

OTP, MKB, K & H szép kártya, Erzsébet utalvány, Edenred Ticket,
Sodexo, Tesco és Posta Paletta hideg és melegétkezési utalványt elfogadunk!

Levesek
Gazpacho parmezánforgáccsal és bazsalikompestoval
(hideg paradicsomleves) 
Kakukkfüves erdei gombaleves burgonyagombócokkal
Brokkolikrémleves pirítóssal 
Fokhagymakrémleves frissen sült cipóban
Újházi tyúkhúsleves
Tárkonyos borjúraguleves

Húsételek
560.560.510.610.660.760.-

vegetáriánus ételek
Rántott camembert sültburgonyával és vörösboros áfonyamártással
1600.Rántott gombafejek sokmagvas bundában fetakrémmel
és párolt rizzsel
1600.Rántott trappista sajt sültburgonyával és
tartármártással
1800.-

Saláták
Cézár saláta: jégsaláta, paradicsom, uborka, roston sült csirkemell,
parmezán, pirítós, joghurtos öntet
1350.Görög saláta: uborka, paprika, paradicsom, olívabogyó,
lilahagyma, fetasajt
1150.Dolo saláta: jégsaláta, paradicsom, kukorica, uborka,
olívabogyó, roston sült csirkemell, tartármártás
1650.Kevert saláta: jégsaláta, paradicsom, uborka, lilahagyma,
kápia paprika, mézes-mustáros öntet pirított magvakkal
1150.Tejfölös uborkasaláta
510.Paradicsomsaláta
510.Házi vegyes csalamádé
510.Káposztasaláta
460.-

Tészták
Spenótos Gnocchi: gnocchi, leveles spenót,
fokhagyma, tejszín, parmezán
Zöldséges rizottó pirított csirkemell kockákkal
Tengergyümölcsei spagetti
Pesto Genovese tagliatelle: fenyőmag, olívaolaj, fokhagyma,
bazsalikom, petrezselyem, parmezán
Tonhalas piperigate: fokhagyma, tonhal, parmezán, chili
Bosco rigatoni: tejszínes csirkemell, erdei gomba, sajt
Carbonara spagetti: húsos szalonna, sajtmártás,
bazsalikom
Milánói spagetti: Milánói ragu (szalonna, sonka,
gomba, fűszeres paradicsommártás) sajt
Bolognai Spagetti: bolognai ragu, sajt
Tortellini Toscana: sonka, gomba, besamelmártás, sajt

1350.1700.1700.1350.1450.1700.1350.1350.1350.1450.-

Borjú bécsi sültburgonyával és káposztasalátával

2300.-

Mozarellával, olivával, paradicsommal roston sült csirkemell
bazsalikomos párolt rizzsel

2100.-

Roston sült csirkemell karamellizált gyümölccsökkel zöldfűszeres
kukoricás rizzsel
2100.Somogyi tüzes csirkemell sültburgonyával: dijoni csípős mustárral,
füstölt sonkával, csípős pepperonival és póréhagymával töltött
rántott csirkemell
2100.Atádi csirkeapró kockaburgonyával: csirkemell gombával,
zöldborsóval, szalonnával és lilahagymával roston sütve

2100.-

Csirkemell “Avar” módra sültburgonyával: rántott csirkemell
fokhagymás túróval, tejföllel és reszelt sajttal

2100.-

Boszorkányos csirkemell csíkok frissen sült cipóban (csípős): grillezett
fűszeres csirkemell, dijoni csípős mustár, zöldség
1700.Csirkemell “Óvári” módra sültburgonyával: grillezett csirkemell,
sonka, gomba és sajt ráolvasztva
2100.Milánói csirkemell: szezámmagos rántott csirkemell milánói
spagettivel

2100.-

Pikáns csirkemell falatkák párolt rizzsel: grillezett csirkemell
falatkákkal, mézes-mustáros mártással

1950.-

Lecsós szűzérmék párolt rizzsel

2100.-

Bakonyi szűzérmék galuskával,
szűzérmék tejfölös gombamártással

2100.-

“Dolo” Fatányéros (két személyes) cigánypecsenye, Holstein csirkemell,
szezámmagos rántott sertéskaraj, rántott sajt, rántott gomba sült
paprika, párolt káposzta, csípős pepperoni, tartármártás, fűszeres,
5200.héjas burgonyacikkekkel és párolt rizzsel
“Somogyi betyártokány” párolt rizzsel: tarja, kolozsvári szalonna,
csemege uborka, hagyma, kolbász, csípős pepperoni, fokhagyma
2100.Chilis bab frissen sült cipóban: kemencében sült cipó, darált hús, bab,
kukorica, chili
1650.Sertésjava, ahogy mi szeretjük fűszeres, héjas burgonyacikkel: fokhagymás
2200.tarja, hagyma, paprika, kolbász és sajt ráolvasztva
Cigánypecsenye “Dolo” módra fűszeres, héjas burgonyacikkel:
fokhagymás tarja, húsos szalonna és pepperoni
1900.-

Desszert
Tiramisu

710.-

Amerikai sajttorta erdei gyümölcsösraguval

710.-

Házi Somlói galuska

710.-

Áfonyás-túrós palacsinta vörösboros áfonyamártással
Gundel palacsinta

660.610.-

Pizzák

22 cm
22 cm

30 cm

45 cm

PIZZA MARGHERITA
Paradicsomszósz, dupla sajt, bazsalikom

880,-

1300 ,-

2870,-

PIZZA SZALÁMI
Paradicsomszósz, szalámi, sajt

880,-

1300 ,-

2870,-

PIZZA FUNGHI
Paradicsomszósz, gomba, sajt, oregánó

880,-

1300 ,-

2870,-

PIZZA prosciutto
Paradicsomszósz, sonka, sajt, oregánó

880,-

1300 ,-

2870,-

PIZZA BOLOGNESE
1060,Paradicsomszósz, bolognese ragu, hagyma, sajt, chili

1500,-

3600,-

PIZZA Bella
960,Paradicsomszósz, sonka, kukorica, sajt, oregánó

1400,-

3250,-

PIZZA SICILIANA
1060,1500,Paradicsomszósz, kapribogyó, olívabogyó, szardínia, sajt oregánó

3600,-

PIZZA FRUTTI DI MARE
1300,1800,Paradicsomszósz, tenger gyümölcsei, gomba, sajt oregánó

4070,-

PIZZA VEGETARIANA
960,Paradicsomszósz, vegyes zöldség, sajt, oregánó

1400,-

3250,-

PIZZA BAMBINI
960,Paradicsomszósz, gomba, sonka, sajt, oregánó

1400,-

3250,-

PIZZA RÓMA
960,1400,- 3250,Paradicsomszósz, sonka, füstölt szalonna, hagyma, fokhagyma, sajt , oregánó
PIZZA BOMBA
1100,1600,- 3770,Paradicsomszósz, sonka, gomba, füstölt szalonna, szalámi, tojás, hagyma, sajt, feketebors
PIZZA MAGYAROS
1100,1600,- 3700,Paradicsomszósz, füstölt szalonna, szalámi, paradicsom, paprika,
hagyma, fokhagyma, sajt, chili
PIZZA VIKING
960,Paradicsomszósz, sonka, tojás, hagyma, sajt orgánó

1400,-

3250,-

PIZZA NAPOLI
960,1400,Paradicsomszósz, kukorica, főtt tojás, sonka, sajt, oregánó

3250,-

PIZZA QUATTRO FORMAGGI
1100,Paradicsomszósz, négy féle sajt, bazsalikom

1600,-

3770,-

PIZZA CAPRICCIOSA
960,1400,Paradicsomszósz, virsli, kukorica, paradicsom, sajt, szezámmag

3250,-

PIZZA PESCATORA
1060,1500,Paradicsomszósz, sonka, gomba, kukorica, sajt, oregánó

3600,-

PIZZA DIAVOLA
1100,1600,- 3770,Paradicsomszósz, sonka, gomba, szalámi, olívabogyó, kolbász, sajt, feketebors
PIZZA DELLA NONNA
1060,1500,- 3600,Paradicsomszósz, füstölt szalonna, gomba,
hagyma, tojás, füstölt sajt, chili
PIZZA ARRABIATA
1100,1600,- 3770,Paradicsomszósz, kolbász, sonka, zöldborsó, kukorica, tojás, sajt,oregánó
PIZZA CORLEONE
1060,1500,- 3600,Paradicsomszósz, túró, tejföl, hagyma, pirospaprika, füstölt sajt, chili
PIZZA PIEDONE
1060,1500,- 3600,Paradicsomszósz, bab, hagyma, gomba, tükörtojás, füstölt sajt, chili
PIZZA CARUSO
1100,1600,- 3770,Paradicsomszósz, bolognese ragu, füstölt szalonna,
virsli, brokkoli, sajt, oregánó
PIZZA DELLA COSA
1060,1500,- 3600,Paradicsomszósz, füstölt sonka, brokkoli, paprika, tojás,
fokhagyma, sajt, oregánó
PIZZA HAWAII
960,1400,- 3250,Paradicsomszósz, sonka, ananász, kukorica, sajt
PIZZA „BULL”
1600,2350,- 5370,Paradicsomszósz, tenger gyümölcsei, sonka, gomba,
kukorica, dupla sajt, oregánó
PIZZA SENTINA
1100,1600,- 3770,Paradicsomszósz, sonka, gomba, pepperoni, kolbász, kukorica, sajt,
oregánó

30 cm

45 cm

PIZZA VECSÉSI
1100,1600,- 3770,Paradicsomszósz, savanyú káposzta, bolognese ragu,
pepperoni, sajt, chili, tejföl
PIZZA MILÁNÓI
1060,1500,- 3600,Milánói ragu (sonka, gomba, szalonna, paprika, paradicsom), sajt,
oregánó
PIZZA PESCARA
1100,1600,- 3770,Paradicsomszósz, bolognese ragu, sonka, szalámi, kolbász, sajt, chili
PIZZA BOSS
960,1400,- 3250,Paradicsomszósz, sonka, fokhagyma, szalonna, tojás, sajt, oregánó
PIZZA PEPPERONI
1100,1600,- 3770,Paradicsomszósz, pepperoni, olívabogyó, szalámi, tükörtojás, füstölt sajt,
oregánó
PIZZA NÉGY ÉVSZAK
1060,1500,- 3600,Paradicsomszósz, sonka, kolbász, gomba, kukorica, sajt, oregánó
PIZZA LIQUR
880,1300,- 2870,Fokhagymás tejfölös alap, dupla sajt
PIZZA MEXIKÓI
1100,1600,- 3770,Paradicsomszósz, bab, darálthús, kukorica, csípős pepperoni, sajt, chili
PIZZA POLLO
1100,1600,- 3770,Fokhagymás tejfölös alap, csirkemell, brokkoli, paprika, sajt
PIZZA TONNO
1100,1600,- 3770,Paradicsomszósz, tonhal, paradicsom, kapribogyó, lilahagyma, sajt, oregánó
PIZZA DOLCE VITA
1100,1600,- 3770,Fokhagymás-kapros tejföl, füstölt sonka, póréhagyma, füstölt sajt,
SZALONNÁS LANGALLÓ
710,1090,- 2330,Pizzatészta szalonnával, lilahagymával, tejföllel,
sajttal és fokhagymával ízesítve
PIZZA FITTNES
1100,1600,- 3770,Paradicsomszósz, csirkemell, ananász, sajt
PIZZA BOSCO
1100,1600,- 3770,Tejszines csirkemell, erdei gomba, sajt, oregánó
PIZZA VEZUV
1100,1600,- 3770,Tormás tejföl, fokhagyma, füstölt csülök, lila hagyma, csípős pepperoni,
sajt, chili
PIZZA ANYÁM TYÚKJA
..........,- ..........,- ..........,Döntsd el Te magad

Italok
Pepsi Cola, Pepsi light,
Pepsi Twist, Schweppes narancs 0,5 l
7 UP, Lipton Ice tea citrom 0,5 l
Kristályvíz (szénsavas-szénsavmentes) 0,5 l
Pepsi Cola, Schweppes narancs 1 l
Toma narancs juice 100% 1 l
Sió lime 12% 1 l
Steffl (dobozos sör) 0,5 l

590,590,380,800,800,700.380.-

Hamburger
Hamburger: Buci, hamburgerpogácsa,
jégsaláta, uborka, hagyma, mustár, ketchup

690.-

Csibeburger: Buci, rántott csirkemell,
jégsaláta, uborka, hagyma, mustár, kechup

990.-

Sonkás, sajtos hamburger: Buci, hamburgerpogácsa, sonka, sajt,
jégsaláta, uborka, hagyma, mustár, ketchup

810.-

Szegedi hamburger: Buci, hamburgerpogácsa, sonka, gomba, sajt, kukorica,
jégsaláta, uborka, hagyma, mustár, ketchup890.Doloburger: Buci, hamburgerpogácsa, kolbász, szalonna,
savanyú káposzta, csípős pepperoni, lila hagyma, saláta

990.-

Szalonnás hamburger: Buci, hamburgerpogácsa, bacon, tükörtojás, jégsaláta,
uborka, hagyma, mustár, ketchup890.Sajtburger: Buci, hamburgerpogácsa,
dupla sajt, jégsaláta, uborka, hagyma, mustár, ketchup 

790.-

Extraburger: Buci, dupla hamburgerpogácsa,
salátalevél, sonka, sajt, uborka, tartármártás

990.-

Duplaburger: Buci, dupla hamburgerpogácsa,
jégsaláta, dupla zöldség, mustár, ketchup

890.-

Vidéki kiszállításról tájékozódjon honlapunkon. Áraink 2017. augusztus 4-től visszavonásig tart. Az árak forintban értendőek
és az általános forgalmi adót valamint a csomagolás díját is tartalmazzák! A kiszállítás a HACCP rendszernek megfelel.

