
SÝRY
2. Syrečková 140,-
(R, slanina, syrečky, cibule, drcený pepř) (1)

19. Mozzarella 107,-
(R, mozzarella, žampióny, kukuřice, oregano) (1)

22. QuattroFormaggi 135,-
(R, 4 druhy sýrů, feferonky) (1)

ŠUNKA
4. Prosciutto 105,-
(R, šunka) (1)

9. Bianca 110,-
(S, šunka, bazalka) (1, 7)

15. Broccoli 119,-
(S, šunka, brokolice) (1, 7)

DOSLADKA
13. HAWAI 130,-
(R, šunka, ananas) (1, 7)

30. Hermelínová 129,-
(S, šunka, hermelín, brusinky) (1, 7)

34. Sladká ovocná 123,-
(S, poleva, ovoce, cukr, sýr) (1, 7)

NĚCO MEZI
3. Babiččin kotlík 139,-
(R, fazole, slanina, klobása, cibule, kozí rohy, kukuřice, kečup) (1)

21. Pizza podle JT 129,-
(R, anglická, olivy, cibule, drcený pepř, niva) (1)

29. Toskána 112,-
(R, anglická slanina, paprika) (1)

31. Parmská 143,-
(R, parmská šunka) (1)

KUŘE
14. Pollo 105,-
(R, kuřecí maso) (1)

28. Panna 139,-
(S, šunka, cibule, kuřecí maso) (1, 7)

BRAMBORY
38. Campo di Fiori 129,-
(S, brambory, kuřecí maso, rozmarýn) (1, 7)

39. Patata 129,-
(S, anglická slanina, brambory, rozmarýn) (1, 7)

NÁPOJE
Pivo, víno, limo po dohodě

DOPLŇKY
Obal na jídlo 9,-

ŠPENÁT
7. Spinachi 110,-
(S, špenát, vejce, česnek) (1, 3, 7)

26. SauroVerde 139,-
(R, špenát, šunka, kukuřice, vejce) (1, 3)

37. Giovanni 135,-
(S, slanina, špenát, česnek, drcený pepř) (1, 7)

ŽAMPIONY
6. Regina 115,-
(R, šunka, žampiony) (1)

10. Regina due 135,-
(R, šunka, žampiony, olivy) (1)

16. Capricciosa 135,-
(R, šunka, salám, žampiony, kozí rohy) (1, 3)

41. Roma 129,-
(R, slanina, žampiony, česnek, vejce) (1, 3)

ZELENINA
11. Vegetariána 133,-
(R, žampiony, rajče, paprika, kozí rohy, brokolice, cibule) (1)

20. Spring 129,-
(R, šunka, fazolové lusky, kukuřice) (1)

27. QuattroStaggioni 139,-
(R, šunka, brokolice, žampiony, kukuřice) (1)

35. Marinara 99,-
(R, rajčata, česnek, bazalka) (1)

23. Bradipo 155,-
(R, tuňák, cibule, šunka, salám, žampiony) (1, 4)

24. Frutti di mare 143,-
(R, mořské plody, česnek) (1, 2, 14)

33. Krevetová 143,-
(R, krevety, česnek) (1, 2)

36. Napoletana 129,-
(R, ančovičky, bazalka) (1, 4)

UZENINY
1. Mirochovská 1 (800 g, stejný průměr) 270,-
(R, šunka, salám, slanina, klobása, hermelín, niva, uzený sýr, 
cibule) (1)

5. Salame 105,-
(R, salám) (1)

18. Misto 155,-
(R, hermelín, niva, šunka, salám, klobása) (1)

32. Sedlácká 125,-
(R, anglická slanina, salám, cibule) (1)

25. Don Carlos 143,-
(R, šunka, salám, klobása, brokolice) (1)

42. St. Jacobo 119,-
(R, slanina, uzený sýr, drcený pepř) (1)

9,-RYBY
12. Tonno 125,-
(R, tuňák, cibule) (1, 4)

PÁLIVÉ
8. Diavola 125,-
(R, salám, kozí rohy, feferonky, chilli papričky) (1)

17. Mexico 139,-
(R, slanina, klobása, lusky, kozí rohy, feferonky, chilli papričky, 
cibule) (1)

40. Bombay 143,-
(S, kuřecí maso, ananas, kari koření, chilli papričky) (1, 7)

Ceny platné od 1. 5. 2017.



PIZZA 
U BABIČKY

OTEVÍRACÍ DOBA RESTAURACE
Po – Ne: 11:00 – 23:00

PIZZU UPEČEME, DOVEZEME V DOBĚ
Po – Pá: 

10:00 do 14:00, 17:00 do 20:00 
(v pátek do 21 hod.)

So: od 12:00 do 21:00
Ne: od 12:00 do 20:00

KONTAKT
Pizza u babičky 

Mirochov 1, 378 06 Chlum u Třeboně
Tel.: +420 733 411 086

E-mail: pizzaubabicky@seznam.cz
www.pizzaubabicky.cz

ROZVOZ ZDARMA
Chlum u Třeboně, Hamr, Lutová, Staňkov, Mirochov, 
Žíteč, Libořezy, Mníšek, Stříbřec, Příbraz.

Mirochov se nachází mezi Chlumem u Třeboně a Libořezy. V Mirochově 
odbočte u křížku doprava (na Libořezy) a zhruba za 200 metrů nás na 
levé straně uvidíte.

SBÍREJTE BABIČKY
Nasbírejte 10 babiček (1 babička za jednu pizzu) 
a 11. pizzu máte zdarma. 

Pizza U babičky

PIZZA MENU

objednávky na tel.: 733 411 086

OCHUTNEJTE RADOST, KTEROU DO JÍDEL DÁVÁME

MIROCHOV NÁS BAVÍ
Přijďte se podívat do historicky prvního domu 
Mirochova. Nechte se okouzlit tradicí a ochut-
nejte některé z našich jídel. Zakládáme si na 
čerstvosti našich surovin a kvalitě zpracová-
ní. Věříme, že uspokojíme vaše chutě a rádi se 
k nám opět vrátíte. Vaše děti jistě ocení hřiště, 
které jsme  pro ně postavili a vy např. Koblížkárnu, 
kde se budete moci zdokonalit ve výrobě pocti-
vých domácích koblížků nebo pizzy.
Rádi se přizpůsobíme vašim přáním a tak pro 
Vás po předchozí domluvě zajistíme oslavu na-
rozenin, svatební hostinu či jakékoliv rodinné 
nebo firemní večírky.

vaše Pizza U babičky 

Akce probíhá od 1.10. do 30.5. kalendářního roku.
Podrobnosti na: www.pizzaubabicky.cz


