Boston's Pizza
(Θεμιστοκλή οφούλη 37, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη)

Μενού
Πίτσα (κλασική / ατομική)
τριφτή Σζίμ (μπέικον, φέτα, μανιτάρια, αυγό, ντομάτα φρέσκια, πράσινη πιπεριά, κρεμμύδι)
Boston's Light (καπνιστή γαλοπούλα, μανιτάρια, πράσινη πιπεριά)
Πεπίτο (πεπερόνε (λουκάνικο), πράσινη πιπεριά)
Γκρέκο (κιμάς, φέτα, κρεμμύδι, φρέσκια ντομάτα, ελιά, πράσινη πιπεριά)
Σρίαινα (τόνος, αντζούγιες, κάπαρη, ελιές, φρέσκια ντομάτα, κρεμμύδι, πράσινη πιπεριά)
Ανατολή (σουτζουκάκι, καραμανλίδικο λουκάνικο, μανιτάρια, πράσινη πιπεριά)
Γόρδιος (μπέικον, μανιτάρια, πράσινη πιπεριά)
4 Συριά (κασέρι, τυρί φέτα, μοτσαρέλα, γκούντα)
Ζαμπόν (ζαμπόν (ωμοπλάτη)
Ζαμπονέτες (ζαμπόν (ωμοπλάτη), μπέικον)
Αγκινάρα (αγκινάρα, πράσινη πιπεριά, φρέσκια ντομάτα)
Χορταρικών (μανιτάρια, πράσινη πιπεριά, κρεμμύδι, ελιές, καυτερή πιπεριά)
Μαργαρίτα (τυρί, γκούντα)
Καζα Λινκα (μανιτάρια, πιπεριά, κρεμμύδι, ελιές, φασόλια, καλαμπόκι, φρέσκια ντομάτα)
Άφρικα (ζαμπόν (ωμοπλάτη), ανανάς)
Νηστίσιμη (κασέρι σίτου, μανιτάρια, πιπεριά, ελιές, κρεμμύδι, φρέσκια ντομάτα)
Απ'όλα (μανιτάρια, ζαμπόν, μπέικον, λουκάνικα, πράσινη πιπεριά)
Μανπι (μανιτάρια, πράσινη πιπεριά)
Χωριάτικη (μανιτάρια, λουκάνικα χωριάτικα, φέτα, πιπεριά, κρεμμύδι, ελιές, φρέσκια ντομάτα)
Boston's Special (μανιτάρι, σαλάμι, ζαμπόν, μπέικον, λουκάνικο, πράσινη πιπεριά, κρεμμύδι)

Ζύμη

€
7,50 / 5,50
7,00 / 5,00
7,00 / 5,00
7,50 / 5,50
7,50 / 5,50
7,00 / 5,00
7,00 / 5,00
7,50 / 5,00
7,00 / 5,00
7,00 / 5,00
7,00 / 5,00
7,00 / 5,00
6,00 / 4,00
7,00 / 5,00
7,00 / 5,00
7,50 / 5,50
7,00 / 5,00
7,00 / 5,00
7,50 / 5,50
7,00 / 5,00

€

Καλτσόνε απλό (άλτσα Boston's, κασέρι γκούντα)
Καλτσόνε σπέσιαλ (άλτσα Boston's, κασέρι γκούντα, ζαμπόν, μπέικον, μανιτάρια, πιπεριά)
Καλτσόνε 4 τυριά (άλτσα Boston's, κασέρι γκούντα, φέτα παρμεζάνα)
Πεϊνιρλί απλό (Κασέρι γκούντα, βούτυρο)
Πεϊνιρλί σπέσιαλ (Κασέρι γκούντα, βούτυρο, ζαμπόν, μπέικον, πιπεριά, μανιτάρια, φρέσκια

6,00
7,00
7,00
4,50

ντομάτα)

5,50
6,00
5,50
5,50

Πεϊνιρλί αυγάτο (Κασέρι γκούντα, βούτυρο, αυγό, φέτα, μπέικον)
Πεϊνιρλί κιμά (Κασέρι γκούντα, κιμάς, πιπεριά, φρέσκια ντομάτα)
Πεϊνιρλί χορταρικών (Κασέρι γκούντα, μανιτάρια, πιπεριά, ελιά, κρεμμύδι, ντομάτα)

Μακαρόνι
Μακαρόνια φούρνου απλό (άλτσα Boston's, κασέρι)
Μακαρόνια φούρνου σπέσιαλ (άλτσα Boston's, κασέρι, ζαμπόν, μπέικον, μανιτάρια)
Μακαρόνια Ναπολιτέν (άλτσα Boston's, παρμεζάνα)

€
6,00
6,50
6,00
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Μακαρόνια φούρνου 4 τυριά (Άσπρη σάλτσα (κρέμα γάλακτος), κασέρι, τυρί φέτα,
παρμεζάνα, γκούντα)

Καρμπονάρα (Μπέικον, μανιτάρια, αυγά, κρέμα γάλακτος, τυρί, πράσινη πιπεριά)
Μπολονέζ (άλτσα Boston's, κιμάς, παρμεζάνα ή γκούντα)

6,50
6,50
6,50

Πουτανέσκα (άλτσα Boston's, μανιτάρια, ελιά, καυτερή πιπεριά, αντσούγια, tabasco, κάπαρη,
παρμεζάνα ή γκούντα)

Ριγκατόνε απλό (άλτσα Boston's, κασέρι)
Ριγκατόνε σπέσιαλ (άλτσα Boston's, κασέρι, ζαμπόν, μπέικον, μανιτάρια)
Ριγκατόνε 4 τυριά (Άσπρη σάλτσα (κρέμα γάλακτος), κασέρι, τυρί φέτα, παρμεζάνα, γκούντα)
Σορτελίνι απλό (Άσπρη σάλτσα (κρέμα γάλακτος), κασέρι, πιπεριά)
Σορτελίνι 4 τυριά (Άσπρη σάλτσα (κρέμα γάλακτος), κασέρι, τυρί φέτα, παρμεζάνα, γκούντα)

7,00
6,00
6,50
6,50
6,00
7,00

Σορτελίνι σπέσιαλ (Άσπρη σάλτσα (κρέμα γάλακτος), κασέρι, πιπεριά, ζαμπόν, μπέικον,
μανιτάρια)

Σαλάτες
εφ (Μαρούλι, ντομάτα, αγγουράκι, ζαμπόν, κασέρι, αυγό, σως Boston's)
Πίνδος (Μαρούλι, ντομάτα, αγγουράκι, κασέρι, φασόλια, καλαμπόκι, σως Boston's)
Αγγουροντομάτα
Χωριάτικη (Ντομάτα, αγγουράκι, φέτα, ελιές, πιπεριά, κρεμμύδι)
Σονοσαλάτα (Μαρούλι, ντομάτα, αγγουράκι, τόνος, φασόλια, καλαμπόκι, σως Boston's)
Ρόκα - Μαρούλι (Ρόκα ανάμεικτη - λάδι, ξύδι, βαλσάμικο)
Πικάντικη (Λάχανο, καρότο, πιπεριά Φλωρίνης, σέλινο, σκόρδο, καυτερή πιπεριά)
American (Ανανάς, κοτόπουλο στήθος, αγγουράκι, πιπεριά, αυγό, μαρούλι, λάδι, κέτσαπ, χυμό
λεμονιού)

6,50

€
5,00
5,00
4,50
5,50
5,00
4,00
4,00
5,00

Κοτοσαλάτα (Φιλέτο κοτόπουλο, καρότο, μαρούλι, καλαμπόκι, κρεμμύδι, αγγουράκι, τουρσί,
κρουτόν, μαγιονέζα)

Ορεκτικά
Μανιτάρια φούρνου
Μανιτάρια αλα κρεμ
Πατάτα φούρνου
Πατάτες τηγανητές
αγανάκι
Καυτερή πιπεριά
Πιτσόψωμο
κορδόψωμο

Γλυκά
Κρέμα καραμελέ
Πανακότα
Μπακλαβά
Καρυδόπιτα
οκολατόπιτα

5,00

€
5,00
5,50
3,00
2,50
2,50
1,00
1,00
1,00

€
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

2/3

Σημείωση σχετικά με το μενού:
Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Σο μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 29/01/2015.
Για οποιαδήποτε αλλαγή στο μενού από αυτή
την ημερομηνία και μετά δεν ευθύνεται το e-table.gr.
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