
ללא גלוטן

הפיצות

פיצות רגילות

האהובות ביותר

הפיצה המסורתית שלנו
מאופיינת בבצק דק

₪ 79.90 | ₪ 69.90 | ₪ 27.90

פיצה דקה

 פיצה מרובעת מבצק דק
ללא גלוטן

₪ 74.90

ללא גלוטן
פיצה עבה

 מבצק עבה ופריך
 הנאפית במחבת

פאן מיוחדת

₪ 79.90 | ₪ 69.90 | ₪ 27.90

זיתים ירוקים, 
תירס ופטריות.

₪ 79.90

כפרית

עגבניות, גבינת פטה
וזיתים שחורים.

₪ 79.90

יוונית

חצילים, בטטה
ופלפל קלוי.

₪ 79.90

אנטיפסטי

חלפיניו,
פטה ועגבניות.

₪ 79.90

חלפיניה

התוספות
עגבנייה, עגבניות שרי, פלפל, חצילים, טונה, בצל, בצל סגול,  תירס, זיתים ירוקים, זיתים שחורים,

שום כתוש, אננס, גבינת פטה, פטריות, בטטה, אנשובי, פלפל חלפיניו ירוק, מוצרלה.

₪ 10 
90

₪ 9 
90

₪ 6 
90

SLXL

מידע לאלרגנים: כל מוצרינו )למעט ללא גלוטן וטבעוני המפורטים בנפרד מטה( מכילים גלוטן )יחד עם מקור הגלוטן – חיטה / שעורה וכו'(, לקטוז , שומשום , ביצים וסויה ועלולים להכיל עקבות של סלרי, קוקוס, חרדל, אגוזים
)שקד, קשיו, קוקוס, צנובר, פיסטוק, מקדמיה, פקאן, אגוז מלך ומוסקט(, בוטנים וסולפיט. )SO2( מקלות שוקולד ובלינצ'ס גבינה מכיל גם אגוז לוז, שקד וקוקוס. קיש אישי מכיל גם אגוז מוסקט, אגוזי מלך וביצים. גלילי וופל קרם בייגלה מלוח מכיל גם בוטנים. גלילי וופל נוגט אגוזים מכיל גם אגוזים )אגוז לוז(.

פיצה ללא גלוטן המוצר מכיל לקטוז, סויה, שומשום ,עמילן תירס ותפוח אדמה וחלבון אפונה. מיוצר בקו ייצור בכלים נפרדים אך בתנור משותף ובסביבת מוצרים המכילים גלוטן עלול להכיל שאריות ועקבות של גלוטן וביצים.
  מוצרים טבעוניים: פיצה טבעונית ולחם שום – מכיל רכיבי גלוטן )חיטה(, סויה.  עלול להכיל רכיבי גלוטן )שיפון, שעורה, שיבולת שועל(, סולפיט, שומשום, וביצים. פסטה עגבניות – מכיל גלוטן וסויה עלול להכיל ביצים, אגוזים )שקד, קשיו, קוקוס, צנובר, פיסטוק, אגוז מלך(, בוטנים.

פיצה טבעונית ללא גלוטן-  מכיל סויה, שומשום ,עמילן תירס ותפוח אדמה וחלבון אפונה, הפיצה טבעונית מיוצרת בקו ייצור ובסביבת מוצרים המכילים גלוטן, לקטוז וביצים  ועלול להכיל שאריות ועקבות של גלוטן, לקטוז וביצים.לתשומת ליבכם כל מוצרינו מיוצרים בסביבה המכילה חומרים אלרגניים ולכן האזהרה 
 info@pizzahut.co.il :מתייחסת לכלל המוצרים והמנות. לפרטים נוספים ניתן לפנות ל

המיוחדות שלנו

משפחתית דקה 
המעוטרת בכדורי

גבינת שמנת

משפחתית דקה
 עם שוליים מלאים 

בגבינת מוצרלה

משפחתית דקה עם 28 
נגיסי גבינת מוצרלה 

 בשוליים, שומשום,
קצח ושום.

קראון
₪ 79.90

צ׳יזי קראסט
₪ 79.90

צ׳יזי בייטס
₪ 79.90

משפחתית עבה עם 
פסטה מק אנד צ'יז, 
גבינת צ'דר ומוצרלה

משפחתית דקה עם 
שמנת כמהין, מוצרלה, 

פטריות טריות ואננס

שמנת כמהין
₪ 79.90

משפחתית דקה עם 
שמנת עגבניות, מוצרלה, 
עגבניות שרי ובצל סגול.

שמנת רוזה
₪ 79.90

פיצה מק אנד צ׳יז
₪ 79.90

גם כפיצות טבעוניותניתן להזמין את הפיצות הרגילות


