
Pizza malá velká 

1. MARGHERITA 77,- 110,- 
 drcená rajčata, mozzarella

4. CARDINALE 97,- 130,- 
 drcená rajčata, mozzarella, šunka

5. NAPOLETANA 99,- 140,- 
 drcená rajčata, mozzarella, šunka, kukuřice

7. CON SALAME 97,- 130,- 
 drcená rajčata, mozzarella, salám

9. QUATTRO FORMAGGIO 114,- 155,- 
 smetana, mozzarella, niva, hermelín,  
 uzený sýr, zapečená rajčata

11. PEROFICINALE 121,- 170,- 
 drcená rajčata, mozzarella, šunka, slanina,  
 kukuřice, černé + zelené olivy, kozí rohy, feferony

12. HAWAII 101,- 140,- 
 drcená rajčata, mozzarella, šunka, ananas

13. ALL TONNO 112,- 157,- 
 drcená rajčata, mozzarella, tuňák, cibule, rucola

14. DIAVOLA 106,- 149,- 
 drcená rajčata, mozzarella, pikantní salám, cibule, feferony

17. LA FRUTTI 107,- 150,- 
 drcená rajčata, mozzarella, šunka, ananas, broskev, mandarinky

21. ORTAGGIO (kapsa) 101,- 
 čerstvá zelenina, dressing

22. MEXICANA 108,- 152,- 
 drcená rajčata, mozzarella, zeleninové lečo,  
 pikantní salám, feferony, chilli

25. AMERICANA 116,- 161,- 
 drcená rajčata, mozzarella, šunka, slanina, salám, vejce, rajčata

27. MODENA 101,- 141,- 
 drcená rajčata, mozzarella, špenát, fazolové lusky, kukuřice

29. KALZONE 119,-  
 (v malém provedení jako kapsa) drcená rajčata, sýr, šunka, 
 mozzarella, žampiony, bazalka, zeleninová obloha, dressing

32. MAESTRO 108,- 150,- 
 drcená rajčata, mozzarella, slanina, niva, rucola

34. GUARNITO 124,- 173,- 
 drcená rajčata, mozzarella, šunka, slanina,  
 niva, hermelín, kukuřice, paprika, rajčata

35. ORIENTE 119,- 167,- 
 drcená rajčata, mozzarella, maďarská klobása, lovecký salám

36. PAOLO 120,- 170,- 
 (v malém provedení jako kapsa) drcená rajčata,  
 mozzarella, kuřecí maso, čerstvé žampiony, paprika,  
 oregano, zeleninová obloha, dressing

38. PITTA kapsička  89,- 
 drcená rajčata, mozzarella, šunka, vejce,  
 paprika dressing, zeleninová obloha

39. PLNĚNÝ ROHLÍK GIUSEPPE  118,- 
 drcená rajčata, mozzarella, uzený sýr, slanina,  
 zeleninová obloha, dressing

40. OLMICO 123,- 171,- 
 drcená rajčata, mozzarella, pikantní salám,  
 cibule, tvarůžky

42. PALERMO 110,- 151,- 
 drcená rajčata, mozzarella, hermelín, brusinky

46. CRUDO DI BUFALA 142,- 189,- 
 drcená rajčata, mozzarella, prosciutto, 
 mozzarella di bufala, rucola

2 ks „MIKEŠ“  59,- 
 párek zapečený v pizza těstě, sůl a kmín

PIZZA PLACKA  33,- 
 podává se POUZE k salátům

Při objednávce je MOŽNO výběru základu 
drcená rajčata / smetana.

Pizza bulka
S KUŘECÍM MASEM  149,- 
ledový salát, okurka, rajče, č. cibule, trhané kuř.maso, 
majonéza, cibulové kroužky, dip 
  
S GRILOVANÝM CAMEMBERTEM  149,- 
ledový salát, okurka, rajče, č. cibule, camembert,
cibulové kroužky, dip

               KONTAKT:
      Telefon: + 420 568 826 800
      Mobil:    + 420 605 449 599
       http://www.pizzerialaguna.cz
      E-mail: info@pizzerialaguna.cz

Jídelní lístek 
Pizzeria Laguna 



Saláty
1.  MÍCHANÝ SALÁT   72,-
 míchaná zelenina, dressing

2.  SALÁT S TUŇÁKEM  85,-
 míchaná zelenina, tuňák, dressing

3.  SALÁT SE ŠUNKOU, 
 VEJCEM A SÝREM  89,-
 míchaná zelenina, šunka, vejce, sýr eidam, dressing

4.  VENEZIA  80,-
 těstoviny, šunka, cibule, rajčata, sýr eidam, dressing

Obědové saláty
5. ZELENINOVÝ FRESH SALÁT 
 S KUŘECÍM MASEM  121,-
 paprika, okurky, rajčata, ledový salát, krutony, 
 kuřecí maso, jogurtový dressing

6. SALÁT S ČERVENOU ŘEPOU  129,-
 ledový salát, cherry rajčata, okurky, červená řepa,
 balkánský sýr, chia semínka, rucola

7. ŠOPSKÝ SALÁT  102,-
 rajčata, okurky, paprika, balkánský sýr, citronový olej

8. KUŘECÍ SALÁT PIKANT (NEPIKANT)  106,-
 jablka, mrkev, jogurtový dressing, pikantní kuřecí maso

9. CAESAR SALÁT  149,-
 ledový salát, kuřecí maso, krutony, dressing, parmazán,
 ančovičkový dressing

10. TĚSTOVINOVÝ S TUŇÁKEM
 A VEJCEM  132,-
 těstoviny, okurky, paprika, rajče, tuňák, vejce, dressing

11. ZELENINOVÝ S PEČENÝM 
 CAMEMBERTEM  129,-
 ledový salát, okurky, paprika, rajče, camembert, 
 brusinky, olivový olej

12. SALÁT CRUDO DI BUFALA  149,-
 ledový salát, cherry rajčata, prosciuto, mozzarella di bufala,
 rucola, olivový olej

Polévky
VÝVAR S JÁTROVOU RÝŽÍ A NUDLEMI  39,-
ČESNEČKA EXCLUSIVE  45,-

Dětská jídla
TVAROHOVÉ KNEDLÍČKY   65,-
plněné nugátem, zakysaná smetana, strouhaný perník

TVAROHOVÉ KNEDLÍČKY   65,-
plněné borůvkami, zakysaná smetana, strouhaný perník

TĚSTOVINY PENNE S MÁKEM  69,-
ovoce, šlehačka, čokoládová poleva

KUŘECÍ ŘÍZEK   89,-
s bramborovou kaší
TAGLIATELLE POMODORO   74,-
tagliatelle, drcená rajčata   

Ostatní
200 g KUŘECÍ NUGETY  139,-
kuřecí maso obalované v sezamu a ďábelském těstíčku, 
rajče, okurky, salát, paprika, dressing, pečivo

1 ks TORTILLA S KUŘECÍM ŘÍZKEM  119,-
tortilla, kuřecí maso, zelenina, česnekový dip 

1 ks TORTILLA MEXICKÁ  119,-
tortilla, ledový salát, cibule, paprika, kukuřice, fazole,
drcená rajčata, eidam, chilli, česnek, bazalka

Bramborové noky
S PANCHETTOU A ŽAMPIONY  149,-
noky, panchetta, žampiony, parmazán

POMODORO  129,-
noky, drcená rajčata, cherry rajčata, parmazán

SE ŠPENÁTEM A KUŘECÍM MASEM  139,-
noky, kuřecí maso, listový špenát, smetana, parmazán

Čerstvé těstoviny
TAGLIATELLE CARBONARA   142,-
tagliatelle, panchetta, vejce, parmazán

TAGLIATELLE S TUŇÁKEM   159,-
tagliatelle, tuňák, č. cibule, petrželka

TAGLIATELLE SE SUŠENÝMI RAJČATY  155,-
tagliatelle, suš. rajčata, kuřecí maso, smetana, parmazán

TAGLIATELLE SE ŽAMPIONY  139,-
tagliatelle, žampiony, cherry rajčata, tymián, petrželka, parmazán

Dezerty
HORKÉ MALINY 
S VANILKOVOU ZMRZLINOU  65,-
MÍCHANÝ  ZMRZLINOVÝ POHÁR 
3 kopečky zmrzliny dle nabídky  49,-
OSTATNÍ POHÁRY dle nabídky  

Přílohy
Přílohy jsou účtovány samostatně v následujících cenách:
50 g párek jemný 1 ks, ananas, špenát, cibule, kukuřice,
 feferony, fazolové lusky, rajčata, kozí rohy, 
 broskve, madarinky  15,-
50 g brokolice  17,-
50 g brusinky, rucola, žampiony  20,-
50 g salám vysočina, šunka, pikhart salám,
 tuňák, sardinky  23,-
50 g slanina, lovecký, salám, maďarská klobása  25,-
50 g ricotta  26,-
50 g sýr eidam, hermelín, niva, mozzarella,
 uzený sýr  28,-
50 g prosciutto, balkánský sýr  30,-
50 g parmazán, tvarůžky, romadúr  35,-
100 g kuřecí maso  35,-

50 g plody moře  35,-
30 g olivy černé / zelené  20,-
1 ks vejce  6,-
150 g těstoviny penne  20,-
150 g těstoviny tagliatelle  30,-
Porce česnek plátky / pasta  15,-
Porce chilli sypané / tekuté , dressing, jogurt  15,-

Chuťovky
CHIPS  39,-
TYČINKY  25,-
ARAŠÍDY  35,-
PISTÁCIE  45,-
MANDLE  39,-
TATRANKY  15,-

OBALY
Miska na oblohu  6,-
Thermotalíř  6,-
Miska na salát  6,-
Miska na dresing  4,-
Krabice na pizzu  10,-
Alobal na pizzu  5,-

Věrnostní karta ZDARMA u obsluhy!
- staňte se našimi věrnými zákazníky

- s CASHBACK world card vám vrátíme ZPĚT z každé útraty 
4% + 4SP (nákupní body)


