PIZZA A MENU
1. Šunková – tomat, gouda, šunka, oregano
2. Slaninová – tomat, gouda, šunka, slanina, cibule, oregano
3. Žampiónová – tomat, gouda, šunka, žampiony, oregano
4. Hawai – tomat, gouda, sunka, ananas, oregano
5. Quatro formagi – tomat, mozzarella, ementál, gouda, niva, oregano
6. Pikantní – tomat, gouda, šunka, čabajka, cibule, kukuřice, thajské koření, oregano
7. Se Fšeckym – tomat, gouda, uzený sýr, šunka, slanina, čabajka, žampiony, cibule, kukuřice, oregano
8. Quatro salami – tomat, šunka, anglická slanina, čabajka, poličan, gouda, cibule, oregano
9. La Crema – smetanový základ, mozzarella, gouda, šunka, parmezán, oregano
10. Ďábelská – tomat, mozzarella, gouda, anglická slanina, feferony, žampiony, hermelín, oregano
11. Marco Polo – tomat, mozzarela, gouda, kuřecí nudličky, parmezán, sušená rajčata, bazalka, oregano
12. Bedřich smetana – smetanový základ, gouda, šunka, slanina, kukuřice, cibule, oregano
13. Smetanová se špenátem - Smetanový základ, mozzarella, gouda, anglická slanina, česnek, špenát, or.
14. Tvarůžková - tomat, gouda, anglická slanina, cibule, tvarůžky, oregano
15. Capriciosa - tomato, mozzarella, gouda, šunka, olivy, žampiony, oregano
Přídavky:
50 g Šunka 20,100 g Zelenina 20,50 g Tvarůžky 20,50 g Ementál 30,50 g Anglická slanina 20,- 50 g Cibule 5,50 g Hermelín 20,50 g Parmezán 30,50 g Klobása 20,100 g Sušená rajčata 35,10 g Česnek 5,1 ks Vejce 10,-

100 g Eidam 30,50 g Salám poličan 20,100 g Niva 35,100 g Kuřecí nudličky 30,100 g Mozzarella 35,50 g Feferony 15,-

Rozvozové menu:
600g Kuřecí křidýlka „Kocián“ koktejlová omáčka, bagetka
Tortila s trhaným masem, sýrem, zeleninou a česnekovým dipem
Špagety 'Aglio Olio´ sypané parmazánem
Salát Caesar s kuřecím masem, parmezánem a krutonky
Vepřové výpečky se staročeským zelím a špekovými knedlíky
Smažený sýr Gouda, hranolky, nebo brambor, tatarka
Smažený kuřecí, nebo vepřový řízek, hranolky, nebo brambor

129,139,129,149,149,139,139,-

Rozvoz: Trojanovice, Frenštát p.R. 10,- Tichá a Kunčice p.O. 20,Ostatní oblasti po tel. dohodě Obal 32 cm - 10,-

135,145,145,165,175,175,185,185,165,175,180,185,170,170,170,-

50 g Olivy15,50 g Žampiony 15,50 g Čabajka 30,50 g Kukuřice 15,50 g Ananas 20,-

Rozvoz stáčených vín:
Tramín červený – bílé – polosladké
Merlot Rosé – růžové, polosuché
Chardonnay – bílé – suché
Cabernet Sauvignon – červené – suché
1,5l – 130,- 2l – 180,Kofola 2l – 50,Pivo Radegast 12* - 35,Brambůrky – 30,-

Provozní doba:
po-čt 11:00 - 21:00
pá-so 11:00 - 22:00
ne 11:00 - 20:00

552 303 933
Každý týden připravujeme víkendovou nabídku, sledujte náš Facebook: https://www.facebook.com/ukociana
Přijímáme objednávky na Catering a také na pronájem sálu pro rodinné oslavy, ﬁremní teambuildingy,
svatby, konference, taneční kurzy apod. info@ukociana.cz
Přejeme Vám dobrou chuť :-)

