
 MENU BAMBINI

SPAGHETTI AL POMODORO (1,3,7)   129,-
Pasta fresca, sugo di pomodoro 
Čerstvé těstoviny, rajčatová omáčka

POLLO (1,3)   159,-
Cotoletta di pollo, patatine fritte, sugo di pomodoro per bambini 
Kuřecí řízek, hranolky, dětský kečup

LE PIZZE PER BAMBINI
DĚTSKÁ PIZZA

MARGHERITA (1,7)  119,-
Pomodoro San Marzano D.O.P., Fior di Latte di Agerola, Olio extra vergine, Basilico 
Rajčata San Marzano D.O.P., mozzarella Fior di Latte, extra virgine olivový olej, bazalka

COTTO (1,7)  129,-
Pomodoro San Marzano D.O.P., Prosciutto Cotto, Fior di Latte di Agerola, Olio extra vergine, Basilico 
Rajčata San Marzano D.O.P., dušená šunka Cotto, Fior di Latte z Ageroly, extra virgine olivový olej, bazalka

FIOR DI LATTE
tento sýr si vozíme z Kampánie, je vyráběn dle staré tradice pouze 
z čerstvého mléka.. je to vlastně čerstvá MOZZARELA mazlavé 
konzistence a velmi smetanové a lahodné chuti

RAJČATA SAN MARZANO
dle certifikace Neapolské pizzy jsou jediné, které můžou být použity na 
pravou Neapolskou pizzu. Tyto rajčata dozrávají v oblasti Vesuvu, kde je 
velmi specifická půda, která dodává právě těmto rajčatům ještě úžasnější 
chuť. 

Poznávacím znamením těchto rajčat je velice sladká chuť, úžasná vůně, 
paprikový tvar a jasně červená barva.

VÍŠ JAKOU BARVU  
MÁ MOZZARELA?  

HÁDEJ jak se  jmenuje 
předkrm, který je v 
italských barvách?    

C  .  .  .  E  .  .
VYBARVI SI SVOJE RAJČE! 

HÁDEJ, jak se řekne rajče italsky?  

P  _  _  _  _  _  _  O

NAKRESLI SI, CO MÁŠ 
NEJRADĚJI NA PIZZE

OCHUTNEJTE U NÁS APEROL
a také další drinky! 
Pro řidiče je umíme i v nealko verzi!

SALSICCIA
Tu si u nás v SASY.RE také vyrábíme!Na čerstvých klobáskách si pochutnávali 
už ve starém Římě a dodnes se vyrábějí po celém světě podle tísíců receptů. 
Základ ale zůstává – nahrubo namleté nebo nasekané maso a sůl. Podle té 
ostatně dostala salsiccia název – sůl se latinsky řekne salsus.

TĚSTO NA NEAPOLSKOU PIZZU JE JINÉ
U nás kyne až 48 hod! ...PROTO VÁM pak už nekyne v bříšku, ale je lehce 
stravitelné!

PROČ MÁME CHILLI PAPRIČKU V LOGU? 
Chilli paprička, neboli neapolský roh je důležitý symbol či amulet, který má téměř 
každý Napoletánec doma. Věří se, že ochraňuje místo a lidi před „zlým okem“   
- tedy veškerou negativní energií. 

PIZZA 1⁄2 MT
Absolutní novinka v ČR! 
Pizza pro více osob, záleží na tom, jaký máte hlad! Na jednu 
půlmetrovou pizzu si můžete zkombinovat 2 kombinace – 
např. třeba jednu půlku PARMU a druhou pálivou DIAVOLU.

NAŠE PASTA
Sami si vyrábíme všechny druhy a vždy je vaříme al-dente!  
Pokud máte raději více měkké, stačí říct při objednávce  
MANFREDI/ ZITI/CASARECCE.

JAKOU BARVU  
DRINKU  
MAJÍ RODIČE?

SASY.RE PECE A JAK SE V NICH PEČE...
Máme 2 krásné pece vyrobené na zakázku v Neapoli... 
topíme v nich dřevem a každý den je roztopíme  
na 480 C, přesně tak, jak je třeba pro pravou 
NEAPOLSKOU PIZZU a náš DOMÁCI CHLÉB (PANE) 
nebo KŘUPAVOU FOCCACIU... ty si můžete objednat 
i s sebou domů... PIZZA je v peci upečená za pouhé  
2 minuty!

tel.: 774 303 628
www.sasyre.cz 

 
Hubičkova 888/2, 143 00 Praha 4 – Modřany

@sasy.repizza

SOCIAL MEDIA LOGOS
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