ΠΡΟΣΦΟΡΑ

2 ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ROMA PIZZA
MONO

5,95 €
η καθεµία

Οι premium γεύσεις και club pizza χρεώνονται επιπλέον 0,80 € η καθεµία.
Η προσφορά ισχύει για διανομή ή παραλαβή από το κατάστημα,
και δεν συνδυάζεται με άλλες προσφορές.

Τηλεφωνήστε στο κατάστηµα της περιοχής σας:

PIZZA

Mega
margarita

Italian
λεπτήζύμη

7,40 €

10,70 €

11,50 €

7,40 €

10,70 €

11,50 €

7,40 €

10,70 €

11,50 €

7,40 €

10,70 €

11,50 €

7,40 €

10,70 €

11,50 €

7,40 €

10,70 €

11,50 €

7,40 €

10,70 €

11,50 €

7,40 €

10,70 €

11,50 €

7,40 €

10,70 €

11,50 €

7,40 €

10,70 €

11,50 €

7,40 €

10,70 €

11,50 €

8,20 €

11,90 €

13,10 €

8,20 €

11,90 €

13,10 €

8,20 €

11,90 €

13,10 €

8,20 €

11,90 €

13,10 €

ETHNIC

8,20 €

11,90 €

13,10 €

TEXAS ΝΕΑ

8,20 €

11,90 €

13,10 €

Kανονική
& πιάτα**

Mega
margarita

Italian
λεπτή ζύμη

+0,40 €

+0,60 €

+0,80 €

ΝΕΑ

PLAIN
ΤΥΡΙ γκούντα, σάλτσα ντοµάτας

Κανονική

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ

ANATOLIAN
ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙ, φρέσκια ΝΤΟΜΑΤΑ, ΚΡΕΜΜΥΔΙ,
τυρί γκούντα, σάλτσα ντοµάτας

MEXICAN
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, ΜΠΕΪΚΟΝ, φρέσκια ΝΤΟΜΑΤΑ,
τυρί γκούντα, σάλτσα ντοµάτας

GREEK LAND - ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Φρέσκια ΝΤΟΜΑΤΑ,ΕΛΙΕΣ, ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ, πράσινη ΠΙΠΕΡΙΑ,
τυρί γκούντα, σάλτσα ντοµάτας

HAM - BACON - MUSHROOMS
ΖΑΜΠΟΝ σνακ, ΜΠΕΪΚΟΝ, φρέσκα ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ,
τυρί γκούντα, σάλτσα ντοµάτας

VEGETARIAN
Φρέσκα ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ, πράσινη ΠΙΠΕΡΙΑ, τυρί γκούντα,
σάλτσα ντοµάτας

PEPPERONI
ΠΕΠΕΡΟΝΙ, τυρί γκούντα, σάλτσα ντοµάτας

HOT LAND
ΜΠΕΪΚΟΝ, ΠΕΠΕΡΟΝΙ, καυτερή ΠΙΠΕΡΙΑ, τυρί γκούντα,
σάλτσα ντοµάτας

HAM
ΖΑΜΠΟΝ σνακ, τυρί γκούντα, σάλτσα ντοµάτας

HAM - BACON
ΖΑΜΠΟΝ σνακ, ΜΠΕΪΚΟΝ, τυρί γκούντα, σάλτσα ντοµάτας

SPECIAL CLASSIC
ΖΑΜΠΟΝ σνακ, ΜΠΕΪΚΟΝ, φρέσκα ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ,
πράσινη ΠΙΠΕΡΙΑ, τυρί γκούντα, σάλτσα ντοµάτας

ALL STAR CHEESE
PHILADELPHIA CREAM CHEESE,
TΥΡΙ ΜΟΤΣΑΡΕΛΑ, ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ,
τυρί γκούντα, σάλτσα ντοµάτας

CHAMPION
ΖΑΜΠΟΝ Ή ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ FOUANTRE, φρέσκια
ΝΤΟΜΑΤΑ, τυρί γκούντα, σάλτσα ντοµάτας

CARBONARA
ΜΠΕΪΚΟΝ, ΤΥΡΙ ΜΟΤΣΑΡΕΛΑ, τυρί γκούντα,
σάλτσα Carbonara

CHICKEN CHEESE
ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ, PHILADELPHIA CREAM CHEESE,
τυρί γκούντα, σάλτσα ντοµάτας

ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ, φρέσκια ΝΤΟΜΑΤΑ,
τυρί γκούντα, µουστάρδα & σάλτσα με γεύση Γιαουρτιού
ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ, ΜΠΕΪΚΟΝ,
τυρί γκούντα, σάλτσα Μπάρμπεκιου

Χρέωση πρόσθετων υλικών

Ανανάς, σουτζουκάκι, μπέικον, σαλάμι, φρέσκα μανιτάρια,
λουκάνικο, ελιές, ζαμπόν σνακ, φιλέτο κοτόπουλο, τυρί
φέτα, τυρί μοτσαρέλα, τυρί γκούντα, πράσινη πιπεριά,
πεπερόνι, καυτερή πιπεριά, φρέσκια ντομάτα, κρεμμύδι,
καλαμπόκι, σκληρό τυρί Δανίας, σάλτσα ντομάτας,
μουστάρδα

Philadelphia cream cheese, γαλοπούλα Fouantré, ζαμπόν
μπούτι Fouantré, τόνος, σάλτσα με γεύση Γιαουρτιού,
σάλτσα Κοκτέιλ, ντρέσινγκ Σίζαρς, κόκκινη σάλτσα, σάλτσα
Carbonara, σάλτσα Bolognese, σάλτσα Mπάρμπεκιου

ROMA

premium γεύσεις
Kανονική
& πιάτα**

Mega
margarita

+0,80 €

+1,20 €

ΚΑΛΤΣΟΝΕ

Italian
λεπτή ζύμη

+1,60 €

7,40 €

ΖΑΜΠΟΝ σνακ, ΜΠΕΪΚΟΝ, τυρί γκούντα, σάλτσα ντοµάτας

SPECIAL ROMA

7,40 €

ΖΑΜΠΟΝ σνακ, ΜΠΕΪΚΟΝ, ΦΡΕΣΚΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ, ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΠΕΡΙΑ,
τυρί γκούντα, σάλτσα ντοµάτας

VEGETARIAN

7,40 €

ΦΡΕΣΚΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ, ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΠΕΡΙΑ, τυρί γκούντα, σάλτσα ντοµάτας
Για την παρασκευή των προϊόντων µας χρησιµοποιούµε ελαιόλαδο στις σαλάτες, φοινικέλαιο στα τηγανιτά και αραβοσιτέλαιο στα
υπόλοιπα προϊόντα. Κατεψυγµένα: µπιφτέκι, κοτόπουλο, ζύµη, τυροκροκέτες, κόκκινη σάλτσα, σάλτσα Carbonara, σάλτσα Bolognese,
καλαμπόκι, γλυκά, ψωμί. Προτηγανισµένα και κατεψυγµένα: πατάτες. Το ζαµπόν σνακ είναι τεµάχια χοιρινής ωµοπλάτης.

ITALIAN
λεπτή ζύμη
38cm

Κάνε
τη δική σου

PIZZA

ΟΡΕΚΤΙΚΑ - STARTERS

ΣΚΟΡ∆ΟΨΩΜΟ (GARLIC BREAD)
ΣΚΟΡ∆ΟΨΩΜΟ ΜΕ ΤΥΡΙ (GARLIC BREAD WITH CHEESE)
ΣΚΟΡ∆ΟΨΩΜΟ ΜΕ ΝΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ (GREEK GARLIC BREAD)
ΣΚΟΡ∆ΟΨΩΜΟ SPECIAL (SPECIAL GARLIC BREAD)
ΤΥΡΟΚΡΟΚΕΤΕΣ (CHEESE CROQUETTES)
ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ (FRENCH FRIES)
ΨΩΜΑΚΙ (BREAD)

CLUB PIZZA
CLUB PIZZA

ΣΑΛΑΤΕΣ - SALADS

CHEF’S SALAD

8,20 €

~ To clubbing a la ελληνικά! ~
ΖΑΜΠΟΝ σνακ, ΜΠΕΪΚΟΝ, τυρί γκούντα,
σάλτσα ντοµάτας, ανάμεσα σε δύο λαχταριστές
ζύμες, τυρί, με τηγανιτές πατάτες
και σάλτσα με γεύση Γιαουρτιού

2,30 €
2,60 €
3,00 €
3,40 €
4,60 €
2,60 €
0,50 €

5,60 €

ΣΑΛΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΦ µε µαρούλι, λάχανο, καρότο, ντοµάτα, αγγουράκι,
τυρί γκούντα, ζαµπόν σνακ, αυγό, σάλτσα Kοκτέιλ

5,00 €

SEASON SALAD
ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ µε µαρούλι, λάχανο, καρότο, σάλτσα Kοκτέιλ ή ελαιόλαδο - ξίδι

5,60 €

TUNA SALAD
ΤΟΝΟΣΑΛΑΤΑ µε µαρούλι, τόνο, ντοµάτα, αγγουράκι, κρεµµύδι, σάλτσα Kοκτέιλ ή ελαιόλαδο - ξίδι

5,60 €

GREEK SALAD
ΧΩΡΙΑΤΙΚΗΣΑΛΑΤΑ µε ντοµάτα, αγγουράκι, ελιές, κρεµµύδι, τυρί φέτα, πράσινηπιπεριά, ελαιόλαδο - ξίδι

5,60 €

CAESAR’S SALAD
ΣΑΛΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΑ µε µαρούλι, φιλέτο κοτόπουλο, τυρί, κρουτόν, ντρέσινγκ Σίζαρς

CLUB BURGER

SPAGHETTI SPECIAL

Επιλέξτε το αγαπηµένο σας club burger 1 τεµ.
τώρα και µε µπιφτέκι λαχανικών*
ΜΠΙΦΤΕΚΙ σε ψωµάκι hamburger, 4,20€
µαρούλι, φρέσκια ντοµάτα,
µε τηγανιτές πατάτες και
σάλτσα με γεύση Γιαουρτιού

Σπαγγέτι µε λευκή σάλτσα, µπέικον και δύο τυριά, ψηµένη στο φούρνο

2 τεµ.

6,80€

Σπαγγέτι µε µοσχαρίσιο κιµά και τυρί

5,60 €

SPAGHETTI NAPOLITANA
Σπαγγέτι µε κόκκινη σάλτσα ντοµάτας και τυρί

5,60 €

Ριγκατόνι µε κόκκινη σάλτσα ντοµάτας και δύο τυριά, ψηµένη στο φούρνο

5,60 €

CHEF’S RIGATONI

CLUB SANDWICH
5,60 €

~ Το κλασικό κλαµπ της γεύσης ~
3 φέτες ψωµί για τοστ, τυρί γκούντα,
ζαµπόν µπούτι Fouantré, γαλοπούλα Fouantré,
µαρούλι, φρέσκια ντοµάτα, µε τηγανιτές πατάτες
και σάλτσα με γεύση Γιαουρτιού

CLUB

5,60 €

SPAGHETTI BOLOGNESE

RIGATONI SPECIAL

4,60€ 7,60€

Κάνε
το δικό σου

5,60 €

SPAGHETTI CARBONARA

~ Ένα κλαµπάκι απρόσµενο! Θα το αγαπήσεις! ~

CLUB SANDWICH

5,60 €

Σπαγγέτι µε κόκκινη σάλτσα ντοµάτας, δύο τυριά, ψηµένη στο φούρνο

CLUB BURGER

µε τυρί γκούντα

ΖΥΜΑΡΙΚΑ - PASTA

Ριγκατόνι µε λευκή σάλτσα, µπέικον και δύο τυριά, ψηµένη στο φούρνο

ROMA BURGER

ΚΟΥΖΙΝΑ - CUISINE

5,90 €

ΜΠΙΦΤΕΚΙ µε τηγανιτές πατάτες, κόκκινη σάλτσα ντοµάτας, τυρί

CLASSIC BURGER

ΜΠΙΦΤΕΚΙ µε τηγανιτές πατάτες και σάλτσα με γεύση Γιαουρτιού

5,90 €

VEGETARIAN BURGER*

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ µε τηγανιτές πατάτες και σάλτσα με γεύση Γιαουρτιού

5,90 €

CHICKEN NUGGETS

ΜΠΟΥΚΙΕΣ ΑΠΟ ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΕ µε τηγανιτές πατάτες και σάλτσα με γεύση Γιαουρτιού

5,90 €

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΦΟΥΡΝΟΥ µε τηγανιτές πατάτες και σάλτσα με γεύση Γιαουρτιού

5,90 €

ROASTED CHICKEN*

∆ώρο

∆ΩΡΕΑΝ αίθουσες
για παιδικά πάρτι,
σε όσα καταστήµατα
διατίθενται.

έκπληξη!

*

ΓΛΥΚΑ - ΠΑΓΩΤΑ

Πάστα Black Forest
Πάστα Σοκολατίνα
Μπολ Προφιτερόλ
Μπολ Cheese Cake
Χειροποίητες κρέπες πραλίνα - µπισκότο
SCANDAL

*

SWEETS - ICE CREAMS

• Vanilla Secrets
• Chocolate Orgy
• Cookies Arrested
• Chocolate Cake

180ml
180ml
180ml
180ml

2,30 €
2,30 €
2,30 €
2,50 €

3,20 €
3,20 €
3,20 €
3,30 €
3,00 €
850ml
850ml
850ml
850ml

8,90 €
8,90 €
8,90 €
9,40 €

ΠΟΤΑ - DRINKS
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 330 ml
COCA COLA - LIGHT - ZERO 500 ml
COCA COLA 1,5 lt
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 0,5 lt
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 1,5 lt
AΛΦΑ κουτί 330 ml
AMSTEL κουτί 330 ml
HEINEKEN κουτί 330 ml

1,20 €
1,60 €
2,80 €
0,60 €
1,20 €
1,50 €
1,60 €
1,80 €

* Σε όποιο κατάστηµα διατίθεται. * * Σαλάτα ή ζυµαρικό ή πιάτο κουζίνας. Το τυρί είναι σκληρό τυρί ∆ανίας.

Προσφορές για…υψηλό I.Q.!
2 ΠΙΑΤΑ* ΚΑΙ ΠΑΝΩ

2 ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ROMA PIZZAΚΑΙΠΑΝΩ

2MEGA MARGARITA ΚΑΙ ΠΑΝΩ

ΝΕΑ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ
MONO

MONO

Οι premium γεύσεις και club pizza
χρεώνονται επιπλέον 0,80 € η καθεµία

5,95 €

* Σαλάτα ή
ζυμαρικό ή
πιάτο κουζίνας

η καθεµία

2 ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ROMA PIZZA+ 1 COCA COLA 1,5 LT

4

MONO

,95 €

το καθένα

Οι premium γεύσεις χρεώνονται
επιπλέον 1,20 € η καθεµία

8,95 €
η καθεµία

2 MEGA MARGARITA + 1 COCA COLA 1,5 LT

+

+
MONO

13,90 €

Οι premium γεύσεις και club pizza χρεώνονται
επιπλέον 0,80 € η καθεµία

MONO

19,90 €

Οι premium γεύσεις χρεώνονται
επιπλέον 1,20 € η καθεµία

1 ΚΑΝΟΝΙΚΗ ROMA PIZZA +1 ΠΙΑΤΟ* ΤΗΣΕΠΙΛΟΓΗΣΣΑΣ 1 MEGAMARGARITA + 1 ΠΙΑΤΟ* ΤΗΣΕΠΙΛΟΓΗΣΣΑΣ
+1 COCA COLA 1,5 LT
+1 COCA COLA 1,5 LT

+

+

12,90 €

* Σαλάτα ή ζυµαρικό ή πιάτο κουζίνας. Οι premium γεύσεις και
club pizza χρεώνονται επιπλέον 0,80 € η καθεµία

Αθήνα

210

98 55 000

+

MONO

+

MONO

15,90 €
* Σαλάτα ή ζυµαρικό ή πιάτο κουζίνας. Οι premium γεύσεις
χρεώνονται επιπλέον 1,20 € η καθεµία

Για όλη την Ελλάδα από σταθερό τηλέφωνο

801 11 69000

Θεσσαλονίκη

2310

93 93 93

αστική χρέωση

ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ: Τα προϊόντα και τα υλικά του παρόντος προτεινόμενου τιμοκαταλόγου, περιέχουν συστατικά που μπορεί να προκαλέσουν αλλεργίες.
Σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία, τα συστατικά αυτά αναφέρονται στον πίνακα αλλεργιογόνων συστατικών.
Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο διευθυντή του καταστήματος της περιοχής σας ή στο www.romapizza.gr.
Οι κανονικές πίτσες στις προσφορές, μπορούν να αντικατασταθούν με club pizza ή καλτσόνε. Οι προσφορές ισχύουν για διανομή ή παραλαβή από το κατάστημα
και δε συνδυάζονται με άλλες προσφορές. Ελάχιστο όριο παραγγελίας για διανομή 6,00 €. Η Roma Pizza δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη.

Follow us

Roma Pizza Official

Σας ενηµερώνουµε ότι βάσει του Ν. 2472/97 τηρούµε τα προσωπικά σας στοιχεία στο αρχείο µας και έχετε πρόσβαση σε αυτά σύµφωνα µε το Νόµο. Σε περίπτωση που δεν επιθυµείτε την αποστολή διαφηµιστικών εντύπων παρακαλούµε ενηµερώστε εγγράφως
το κατάστηµα της περιοχής σας. ΕΚΔΟΣΗ: 02.2018 - Τα είδη του παρόντος τιμοκαταλόγου είναι προτεινόμενα. Όπου υπάρχουν προτυπωμένες τιμές, αυτές είναι οι μέγιστες προτεινόμενες. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν από κατάστημα σε κατάστημα.
Ο παρών προτεινόμενος τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο και μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση.

