
ALEGE DINTRE PIZZELE SPECIALE

Blat sub ire Blat pufos

25 cm
 (1 persoană)

40 cm
 (3-4 persoane)

30 cm
 (2-3 persoane)
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5039  lei2525  lei 7551  lei

0041  lei7526  lei 2552  lei

0041  lei7526  lei 2552  lei

5035  lei0024  lei 5046  lei

 pizza de bază + cedar, telemea, oreganoAll Cheese
 pizza de bază + șuncă, ciuperci, măslineClasic

 pizza de bază + pepperoni, șuncă, baconCarnivor
pizza de bază + ardei gras, ceapă, roșii, 

porumb, ciuperci
Light

 pizza de bază + cedar, telemea, 
oregano, roșii, ardei iute
Hot Cheese

 pizza de bază (sos Salsa) + jalapeños, 
pepperoni, porumb, ceapă, tortilla chips
Mexico

 pizza de bază (sos BBQ dulce sau iute) + bacon, 
ceapă, porumb, ciuperci și pu i   sau cârnăciori (la alegere)
BBQ

 pizza de bază + măsline, șuncă, 
ardei gras, ceapă, porumb, roșii, pepperoni, ciuperci
'Xtravaganzza®

                 pizza de bază +
pui  marinat în sos Honey-Mustard, cedar, ceapă roșie
Honey Mustard Chicken

               pizza de bază (blat subțire, sos Sweet Chili) +
telemea, rosii uscate, ceapă, porumb, ciuperci
Egeea

                          pizza de bază (blat subțire) + telemea,
rosii uscate, măsline verzi și negre, ceapă, oregano
Mediteraneo

 p
 pizza de bază (sos iute cu Tabasco® 

Sos roșu), pui  marinat în sos iute cu Tabasco® Sos roșu,
blue cheese, ardei gras, ceapă roșie

izza de bază + ton, porumb, ceapă, măslineOcean
5035  lei0024  lei 5046  leiLouisiana Chicken

,

,

 pizza de bază + 
pui ,  ceapă, ardei copt
Provence ,blue cheese

,rosii uscate,

 pizza de bază +  ,
ardei gras, cedar, ceapă, ardei copt
Argentina vita~

5035  lei0024  lei 5046  lei                           pizza de bază (sos Honey-Mustard) +
pastrama, cârnăciori, ardei iute, ceapă roșie
Hot Pastrami

~

7536  lei7522  lei 0048  lei                         pizza de bază + minimici, cartofi wedges,
ardei copt +sos Honey Mustard separat
Piţa cu mici  

5040  lei0025  lei 7552  lei                                 pizza de bază + minimici, cartofi
wedges, ardei copt, jalapenos+ sos Honey Mustard separat
Piţa iute cu mici  

blat subțire sau pufos, mozzarella, sos Pizza

5024  lei5015  lei 7532  lei
753  lei252  lei 754  lei

cârnăciori, măsline negre, măsline verzi, porumb, ananas, pui , ton, pepperoni, șuncă, ciuperci, 
ardei gras, ardei copt, roșii, ceapă, extra mozzarella, bacon, cedar, telemea, wedges, jalapeños, 
ardei iute, ceapă roșie

253  lei Pizza, BBQ (dulce sau iute), Garden, Salsa, Sweet Chilli, Honey-Mustard
Sos iute cu TABASCO® Sos roșu

754  lei752  lei 755  lei

Pizza de bază

Topping-uri:

Sos

Topping-uri Gourmet:

ALCĂTUIEȘTE-ŢI PIZZA

vita, blue cheese, rosii uscate, pastrama de porc, minimici,~ ~



5024  lei

5024  lei

5024  lei

5024  lei

753  lei
252  lei

penne, roșii pulpă, dovlecei, vinete, ardei roșu, ceapă, ulei de măsline, busuioc

penne, roșii pulpă, vită, ulei de măsline, busuioc, usturoi proaspăt, ceapă 

penne, sos Bechamel cu nucșoară, bacon rumenit, parmezan, piper 

penne, sos Bechamel cu nucșoară, blue cheese, mozzarella, parmezan, gorgonzola
Gratinare cu mozzarella (disponibilă la cerere)
Ardei iute (topping disponibil la cerere)

PASTE
Verdurette

Bolognese

Carbonara

Quattro Formaggi

Caesar, Vinaigrette, 1000 Island 253  lei

509  lei 5014  lei
509  lei 5014  lei
509  lei 5014  lei
509  lei 5014  lei
509  lei 5014  lei

salată, șuncă, porumb, telemea, roșii, crutoane, dressing
salată, măsline, telemea, roșii, crutoane, dressing

salată, pui  ,  cedar, crutoane, dressing
salată, ton, cedar, porumb, măsline, roșii, crutoane, dressing

maremicăcu dressing Caesar, Vinaigrette sau 1000 IslandSALATE - FRESH MIX
Jerry's
Mediterana
Caesar
Ton

salată, porumb,măsline negre,roșii, ardei gras, crutoane, dressingVeggie
Dressing

5018  lei
 blat cu oregano, mozzarella, sos Salsa, strips de pui , wedges, salată iceberg, roșii

 blat cu oregano, mozzarella, sos Salsa, șuncă, telemea, ceapă, salată iceberg, roșii

blat cu oregano, mozzarella, sos Salsa, ton, porumb, ceapă, salată iceberg, roșii 

5018  lei blat cu oregano, mozzarella, sos Pizza + 3 topping-uri la alegereCALZONE

STRIPWICH
Strips
Șuncă
Ton



1 salată mică + 1 porție Wedges  sau Rings  + 1 sos

- 6 wings  sau 5 strips + 1 porție Wedges sau Rings + Coleslaw

7511  lei
0017  lei

7511  lei
0017  lei

 
aripioare de pui în sos la alegere
6 Wings
10 Wings

- bucăți de pui 
în înveliș crocant de fulgi de porumb
5 buc. + 1 sos
8 buc. + 1 sos

BBQ WINGS

Meniu Wings/Strips

CHICKEN STRIPS

257  lei

257  lei 506  lei
506  lei

7510  lei

SIDES
Wedges Jalapeño Nuggets

Coleslaw
Onion Rings

Focaccia

 
cartofi copți, ușor picanți

inele crocante de ceapă

cu chilli sau cu usturoi

 
varză, morcov, dressing

 
5 buc. + 1 sos 
(bulgări de brânză și jalapeño înveliți în pesmet)

2523  lei

MENIURI
5018  leiMeniu Cârnăciori  Cârnăciori + Wedges + 1 Salată Coleslaw + 1 Sos

Meniu cu mici Minimici + Wedges + 1 Sos Honey Mustard + 1 Salată Coleslaw
2518  leiMeniu Light 
2523  lei Stripwich + 1 sos + 330 ml

2523  lei

2523  lei

 1 calzone + 1 sos + 330 ml 
(alege topping-uri gourmet pentru 0,5 lei/topping, în plus 
la preţul unui Calzone sau Meniu Calzone)

Meniu Calzone
Meniu Stripwich



www.jerryspizza.ro   *3030   0373 30 30 30 
Luni-Joi: 10.00-23.00 / Vineri-Duminică: 10.00-24.00

Oferte speciale valabile în intervalul 10 februarie – 10 aprilie 2020. O comandă poate conține mai multe oferte, dar discount-urile nu sunt cumulative. Comandă minimă pentru livrare: 30 de lei.
Nu se livrează comenzi ce conțin doar băuturi și/sau deserturi. Zona de livrare gratuită limitată. Detalii despre gramaje produse, zone de livrare și tarife pe www.jerryspizza.ro sau la telefon.
Firma își rezervă dreptul de a modifica prețurile.TVA inclus. Livratorul poate oferi rest la maxim 50 de lei. În funcție de condițiile meteo și de trafic, firma își rezervă dreptul de a limita sau suspenda 
temporar serviciul de livrare. Prețurile valabile începând cu octombrie 2019. Fotografiile sunt doar cu titlu de prezentare.  © Romanian Franchise Systems s.r.l.              

produse fără carne produse picante provenit din produs decongelat

506  lei

505  lei-

006  lei--

006  lei- -

005  lei006  lei -

-
-

005  lei005  lei008  lei

2 L 0,5 L 330 mlBĂUTURI
Coca-Cola, Fanta, Sprite
Apă minerală/plată
Fuzetea (Peach, Lemon)
Cappy Pulpy Portocale
Ciuc

505  lei-Birra Moretti
-007  lei-Heineken

--Strongbow Red Berries

257  lei

DESERT

Desert Cups

Pizzert

 

504  lei
009  lei
0026  lei
5021  lei

Îngheţată
Cornetto Classic, Choco
Magnum Classic, Almond
Carte D’Or 900ml Triple Chocolate
Carte D’Or 750ml Vanilla

Căpșuni & Ciocolată; Frișcă & Vișine;
Zmeură
 

 

7512  leiFructe de pădure 


