
SALATE APERITIV
1.   Salată ţărănească 350 gr.

     (ardei gras, gogoşari, roşii, măsline, mozzarella,ceapă)

2.   Salată Plus 350 gr.

     (roşii, castraveţi, porumb, şuncă, smântână, caşcaval)

3.   Salată extra Plus 350 gr.

     (roşii, castraveţi, porumb, piept de pui, smântână, caşcaval)

4.   Salată mexicană 300 gr.

     (porumb, ardei, mazăre, ceapă, morcov)

5.   Pui mexican 450 gr.

     (orez, piept de pui, fasole verde, fasole boabe, porumb,
    ardei)

6.   Salată cu ton 350 gr.

     (legume crudităţi, ton, măsline)

FRIPTURI
1.   Pui ZIG-ZAG 100 gr.

     (pulpe de pui pane sau grătar)

2.   Rulou KIEVSKAIA 100 gr.

     (rulou din piept de pui umplut cu caşcaval şi kaizer)

3.   ŞIŞ KEBAB - meniu- 400 gr.

     (frigăruie asortată, garnitură, salată, lipie)

4.   Piept de pui la grătar 100 gr.

5.   Frigărui de pui la grătar 100 gr.

6.   Şniţel din piept de pui 100 gr.

8.   Ceafă de porc la grătar 100 gr.

9.   Frigărui de porc la grătar 100 gr.

10.   Cârnăciori la grătar 100 gr.

11. Caşcaval pané 100 gr.

12.  File de peşte 100 gr.

GARNITURI ŞI SALATE 
PENTRU FRIPTURI

*Informaţii în momentul comenzii.

DESERT
1.   Crêpes (clătite franţuzeşti)
 - cu gem de căpşune, piersici,vişine 
 - cu cremă de brânză şi vişine 150 gr.

 - cu cremă de ciocolată 150 gr.

 - cu nucă şi miere 150 gr.

 - specialitatea casei  250 gr.

2.   Tiramisu 125 gr.
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MENIU LIVRĂRI
Comenzi la telefon:

0230-550.141
Program livrări:

00 00Luni-Sâmbătă:   10 -22
00 00Duminică:            13 -22

Calea Obcinilor nr. 2 Bloc Moto Velo
tel: 0230-550.141
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Platou Festiv (5 persoane) cca 1,2 kg 65 lei
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4 lei
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13.

     (salată verde, roşii, castraveţi, ardei gras, măsline,ou fiert)

7,5 lei7.   Salată All Garden 300 gr.

MENIUL ZILEI
zilnic LUNI-DUMINICĂ

Ciorbã  400/60 gr.
Fel de bazã  360 gr.

Pâine  150 gr.
13 lei

Meniu Expres   8 lei14. 360 gr.
(5 sortimente la alegere)

NOU

(fripturi asortate la alegere)

2 + Pizza Mari  1 BONUS  medie 

Ne puteţi găsi şi pe Facebook:
Pizzerie Zara Suceava

(actualizare zilnică a meniului zilei)

7.   Pulpă dezosată la grătar 100 gr. 5 lei

     (legume, măsline, şuncă, ou fiert, telemea )

9,5 lei8.   Salată Bulgărească 300 gr.

Comanda minimă: 
15 Ron în oraş

30 Ron în Burdujeni, Iţcani şi Şcheia Sat

150 gr.

NOU Meniu Expres (360 gr.)    8 RON

preparat din carne la alegere (100 gr):
  - piept de pui la grătar
  - şniţel din piept de pui
  - cârnăciori la grătar
  - batoane de peşte
  - copănele de pui

cartofi prăjiţi 
salată (120 gr)
pâine (30 gr)

(120 gr)

ALEGE

OFERTA POTRIVITĂ

Pizza Mare  - 22 Ron (de la poz. 4 la poz. 13)1+1 

Pizza Mare  - 26 Ron (de la poz. 14 la poz. 30)1+1 

NOU

Foarte
NOU Pizza XL 800 gr. - vezi meniu

Cumpără 2 XL  1 BONUSşi primeşti  Pizza Mare 

  Pizza Expres (250 gr.)NOU



1.   Pizza pane cu susan 
    (aluat dospit, susan, condimente) 150/200 gr.

2.   Pizza pane cu usturoi 
    (aluat dospit, usturoi, condimente) 150/200 gr.

3.   Pizza pane cu mozzarella 
    (aluat dospit, usturoi, mozzarella) 150/200 gr.

4.   Pizza Margheritta 
    (sos de roşii, mozzarella) 200 250/  gr.

5.   Pizza Primavera (vegetală)

    (sos de roşii, ciuperci, mozzarella)   300/330 gr.

6.   Pizza Salami 
    (sos de roşii, salam, mozzarella) 300/350 gr.

8.   Pizza Napoli 
    (sos de roşii, salam, ciuperci, mozzarella) 300/350 gr.

9.   Pizza Giardiniera (vegetală)

    (sos de roşii, ciuperci, roşii, ardei, porumb, măsline,
   mozzarella) 350/400 gr.

10. Pizza Mozzarella
    (sos de roşii, salam, roşii, mozzarella) 350/400 gr.

7.  Pizza Prosciutto 
    (sos de roşii, şuncă, mozzarella) 300/350 gr.

11.  Pizza Hawaii
    (sos de roşii, şuncă, ananas, mozzarella) 300/350 gr

12.  Pizza Florentina
    (sos de roşii, şuncă, salam, ciuperci,  
   mozzarella) 350/400 gr.

13.  Pizza Capriciosa
    (sos de roşii, ton, ciuperci, ceapă, 
   mozzarella, m sline)ă  350/400 gr.

14.  Pizza Quattro Formaggi
    (sos de roşii, şvaiţer,  mozzarella) parmezan, gorgonzola,  300/350 gr.

15.  Pizza Romana 
    (sos de roşii, omletă cu ciuperci, şuncă, salam, 
   gogoşari, mozzarella) 350/400 gr.

16.  Pizza Rustica
    (sos de roşii, cârnaţ, ou fiert, ciuperci, măsline,
   ardei iute întreg, brânzã de vaci, mozzarella) 350/400 gr.

17.  Pizza Reggione
    (sos de roşii, cârnaţ, ciuperci, mazăre, porumb,
   măsline, ardei iute, mozzarella)  350/400 gr.

18.  Pizza Vesuvio
    (sos de roşii, salam, şuncă, roşii, ardei, măsline, 
   mozzarella) 350/400 gr.

19.  Pizza Mexicană
    (sos de roşii, cârnaţ afumat, salam, ciuperci, porumb,
   ardei iute întreg, mozzarella) 350/400 gr.

20.  Pizza Contadine
    (sos de roşii, şuncă, costiţă afumată, ciuperci, ardei,
   usturoi, măsline, mozzarella) 350/400 gr.

21.  Pizza Quattro Stagioni
    (sos de roşii, salam, şuncă, sos de carne, ciuperci,
   mozzarella) 350/400 gr.

22.  Pizza Campania
    (sos de roşii, sos Campania cu şuncă şi ciuperci,
   mozzarella) 350/400 gr.

23.  Pizza Calzone de Post (vegetală) 
    (pizza împãturitã, umplută cu amestec de legume, 
   măsline)  ciuperci,  350/400 gr.

Pizza Calzone al Prosciutto
    (pizza împãturitã, umplută cu sos de roşii, şuncă, salam, 
   ciuperci, dublu mozzarella) 350/400 gr.

25.  Pizza Plus 
     (sos de roşii, şuncă, ciuperci, porumb, mazăre, măsline,
    ardei, mozzarella) 350/400 gr

28.  Pizza Prosciutto e Funghi
     (sos de roşii, şuncă, muşchi file, ciuperci, măsline, 
    mozzarella) 350/400 gr.

29.  Pizza Tahiti
     (sos de roşii, piept de pui, ardei, ciuperci, 
    mozzarella) 350/400 gr.

30.  Pizza Acapulco
     (sos de roşii, topping din piept de pui, ananas, peperoni,
    mozzarella)  350/400 gr.

31.   Pizza Party(pentru două persoane)
     (sos de roşii, şuncă, salam, cârnaţ, ciuperci, porumb,
    gogoşari, mozzarella) 800 gr.

32.  Extra Ketchup 50 gr.

CROSTATA LA TAVĂ
1.   Crostată cu cârnaţ şi caşcaval 400 gr.

     (aluat dospit, şuncă, cârnaţ, caşcaval, ou, smântână)

2.   Crostată cu şuncă şi caşcaval 400 gr.

     (aluat dospit, şuncă, caşcaval, ou, smântână)

PRODUSE FAST FOOD

2.   Shaorma sandwich 250/400 gr.

     (Lipie, 50 gr pui, cartofi, legume, dressing)

3.   Shaorma la farfurie 400 gr.

     (Lipie, 100 gr  pui, cartofi, legume, dressing)

4.   Tortila mexicană 250 gr.

     (aluat, caşcaval, şuncă, roşii, castraveţi, chiftea, ketchup)

5.   Panini grill 200 gr.

     (baghetă, şuncă, caşcaval, chiftea, legume)

PASTE
1.   Tagliatelle cu brânzeturi 300 gr.

     (paste, şvaiţer, caşcaval, parmezan, smântână)

2.   Tagliatelle cu piept de pui 350 gr.

     (paste, piept de pui, legume, costiţă, caşcaval)

3.   Penne cu şuncă 350 gr.

     (paste, şuncă, roşii, ciuperci, smântână, caşcaval)

4.   Penne cu pui şi ciuperci 350 gr.

     (paste, piept de pui, şuncă, ciuperci, roşii, smântână)

5.   Spaghetti Bolognese 350 gr.

     (paste, sos Bolognese, parmezan)

6.   Spaghetti Carbonara 350 gr.

     (paste, sos alb cu smântână, şuncă)

7.   Spaghetti Napoli 300 gr.

     (paste, roşii, ceapă, ciuperci, caşcaval)

8.   Spaghetti Deliciosa 350 gr.

     (paste, sos alb cu smântână, costiţă afumată, 
   ou fiert, caşcaval)

9. Spaghetti Roma 350 gr.

     (paste, sos alb cu smântână, muşchi file, ciuperci)

CIORBE(totul inclus)
1.   Ciorbă de burtă 400 gr./60 gr.

2.   Ciorbă rădăuţeană 400 gr./60 gr.

3.   Ciorbă de perişoare 400 gr./60 gr.

4.   Ciorbă de fasole 400 gr./60 gr.

TRANSPORT, AMBALAJ ŞI KETCHUP INCLUSE ÎN PREŢ!
PRODUSELE NOTATE CU       POT FI DE POST, LA CERERE.
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24.  

13,5 lei     15 lei

26.  Pizza Piccantissima 14 lei   15,5 lei350/400 gr

     (sos de roşii, salam picant, cârnaţ, ciuperci, ceapă,
    ardei iute tăiat, mozzarella) 
27.  Pizza Mamma Mia 14 lei   15,5 lei350/400 gr

     (sos de roşii, salam picant, kaizer, măsline,
    ardei verde, mozzarella) 

3.   Crostată vegetariană 400 gr.
     (aluat dospit, caşcaval, ou, smântână)

13 lei

6.   Omletă 200 gr.

     (ouã, caşcaval, bacon)
6 lei

O nouă dimensiune de Pizza: XL  - 800 gr

33.  Extra Topping carne/mozzarella 30 gr. 2 lei

34.  Extra Topping legume 30 gr. 1 leu

12 lei

1.   Sandwich Gustărică  200 gr.

     (Chiflă, 30 gr. pui, legume, sosuri)

3,5 lei
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