
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, גבינת צ'דר.

₪ 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



משהו ליד

מנה נלווית

31.90 21.90₪ ₪לחם שום

34.90 24.90₪ ₪לחם שום פטה

מקלות 
מוצרלה ושום

₪ 24.90

-29.90 ₪פוטטוס

-19.90 ₪נגיסי תירס

-19.90 ₪טבעות בצל׳

-24.90 ₪זיווה

SLקינוחים
31.90 21.90₪ ₪מקלות שוקולד

 מקלות שוקולד פלוס
 בתוספת מטבעות

שוקולד לבן

₪ 24.90₪ 34.90

-19.90 ₪בלינצ'ס

B&J 28 9.90₪ ₪גלידה

3 יח' מיני וופל בלגי
בתוספת סירופ שוקולד ומייפל

₪ 24.90-

שתייה

14.90 9.90₪ ₪קוקה קולה

14.90 9.90₪ ₪קולה זירו

14.90 9.90₪ ₪דיאט קולה

14.90 9.90₪ ₪ספרייט

14.90 9.90₪ ₪פיוז טי 

14.90 9.90₪ ₪פאנטה

12 8₪ ₪מים מינרליים

SL פוקצ'ות
גבינת מוצרלה,

עגבניות ואורגנו
₪ 21.90

גבינת פטה,
חצילים זעתר שומשום

₪ 21.90

SL

קיש בטטה

קיש פטריות
₪ 34.90

קישים

        פסטה מק אנד צ׳יז

פסטה ברוטב לבחירהסלטים
עגבניות

סלט בהרכבהיווני

ניסואז
שמנת פטריות

רוזהשמנת

תוספת פטריות/בטטה/מוצרלה ב5 ₪

₪ 39.90₪ 39.90₪ 39.90₪ 36.90₪ 36.90₪ 36.90₪ 36.90₪ 36.90

שלישיית מיסטר דונאטס

זיווה שוקולד

שלישיית קאפקייס

₪ 25.90

₪ 24.90

₪ 29.90

מרק אפונה  

מרק ירקות כתומים  

₪ 29.90

₪ 29.90

מרקים



ללא גלוטן

Favorite Pizzas

₪ 79.90 | ₪ 69.90 | ₪ 27.90

T
hi

n 
Pizz

a

₪ 74.90

Gluten Free Pa
n P

izza

₪ 79.90

Co
unt

ry style

₪ 79.90

Gr
eek

₪ 79.90

An
ti P

asti

₪ 79.90

Ja
lap

inio

Classic PizzasSpecial Pizzas

₪ 79.90 ₪ 79.90

Truffle creamRose cream

 Thin family pizza
 with truffle cream,

,mozzarella
 fresh mushrooms 

and pineapple

Thin family pizza
 with tomato cream, 

,mozzarella
 cherry tomatoes 
and purple onions

The Pizzas

₪ 79.90 | ₪ 69.90 | ₪ 27.90

Green olives,
Corn and mushrooms

Tomatoes, feta cheese,
black olives

Eggplant, sweet potato,
Roasted pepper

Jalapinio, feta, tomatoes

Thick and crispy pizzaThin dough pizzaSquare pizza made of thin 
gluten-free dough

Toppings:
Tomato, pepper, Eggplant, Tuna, Onion, Corn, Green olives, Black olives, Minced Garlic, Pineapple, Feta cheese, 

Cheddar cheese, Mushrooms, Sweet Potato, Anchovy, Jalapinio, Mozzarella, Cherry tomatoes, Purple onion

₪ 10 
90

₪ 9 
90

₪ 6 
90

SLXL

Information for allergens: All products (except gluten-free and vegan listed separately below) contain gluten (along with the gluten source - wheat / barley, etc.), lactose, sesame seeds, eggs and soy and the million groups of celery, coconut, mustard, nuts (almond, cashew, coconut, acorn, Pistachio, 
macadamia, pecan, walnut and nutmeg), peanuts and sulfite. (SO2). Chocolate sticks and cheese blinches contain hazelnuts, almonds and coconut. Personal quiche contains celery, nutmeg, walnuts and eggs. Salty pretzel waffle rolls also contain peanuts. Walnut nougat rolls also contain nuts 
(hazelnut) Gluten-free pizza: The product contains lactose, soy, sesame, corn and potato starch and pea protein. Produced in a production line in separate dishes but in a smooth oven and in the environment of gluten-free products, Can recognize traces and traces of gluten and eggs.
Vegan products: Vegan pizza and garlic bread - contains gluten (wheat) ingredients, soy. May contain gluten (rye, barley, oats), sulfite, sesame seeds, and eggs.Tomato pasta - contains gluten and soy may contain eggs, nuts (almond, cashew, coconut, acorn, pistachio, walnut), peanuts. Gluten-
free vegan pizza - contains soy, sesame seeds, corn starch and potatoes and pea protein. The vegan pizza is produced in a production line and in an environment of products that contain gluten, lactose and eggs and may contain residues and traces of gluten, lactose and eggs. Please note that all our 
products are manufactured in an environment that contains allergenic substances and therefore the warning applies to all products and dishes. For more details you can contact: info@pizzahut.co.il

₪ 79.90

 Mac and 
cheese Pizza

₪ 79.90₪ 79.90₪ 79.90

Cheesy Bites Crown PizzaCheesy Crust

28 bites of mozzarella 
cheese on the crust, 

Include sesame

 Stuffed with mozzarella
cheese on the crust

 Decorated with cream
cheese on the edge

Family pizza with pasta 
and cheese, 

cheddar cheese 
and mozzarella

New

The classic pizza can also be ordered as vegan pizzas



₪ 39.90₪ 39.90₪ 39.90₪ 36.90₪ 36.90₪ 36.90₪ 36.90₪ 36.90

To
matoes

Gr
eek

B
ui
ld

 y
our own salad

Nissuez

M

us
hro

om CreamCr
eam

Ro
sa

Side Dishes S L Focaccia Desserts S L Beverage

Mozzarella cheese, 
tomatoes and oregano

₪ 21.90

Feta cheese, eggplant 
and sesame seeds

₪ 21.90

Quiches
Sweet potato Quiche/
Mushroom Quiche ₪ 34.90

Chocolate sticks ₪ 24.90 ₪ 34.90

Chocolate sticks 
plus white chocolate coins

₪ 24.90 ₪ 34.90

Blinches ₪ 19.90

B&J Ice cream ₪ 9.90 ₪ 28

3 pcs Belgian mini 
waffle 
with chocolate and maple 
syrup

₪ 24.90

3pcs Mr. donuts ₪ 25.90

Chocolate Ziva ₪ 24.90

3 pcs Cupcakes ₪ 29.90

Coca-Cola ₪ 9.90 ₪ 14.90

Zero Cola ₪ 9.90 ₪ 14.90

Diet Coke ₪ 9.90 ₪ 14.90

Sprite ₪ 9.90 ₪ 14.90

Fuze Tea ₪ 9.90 ₪ 14.90

Fanta ₪ 9.90 ₪ 14.90

Mineral water ₪ 8 ₪ 12

S L

SaladsPasta

 Toppings: Mushrooms/Sweet Potato/Mozzarella ₪ 5

M
ac&

Cheese

Soups
Orange vegetables soup
Pea soup

₪ 29.90
₪ 29.90

Garlic bread ₪ 21.90  ₪ 31.90

Feta garlic bread ₪ 24.90 ₪ 34.90

Garlic & 
Mozzarella stics

₪ 24.90

Potatos ₪ 29.90

Corn nuggets ₪ 19.90

Onion rings ₪ 19.90

Ziva ₪ 24.90


