
PIZZA CLASSICPIZZA CLASSICPIZZA CLASSIC PIZZA SPECIALPIZZA SPECIALPIZZA SPECIAL

PIZZA PREMIUMPIZZA PREMIUMPIZZA PREMIUM

Gramaje pizza înainte de coacere:
Mică blat Pufos: 405 gr. - 585 gr.  I  Mică blat Italian: 315 gr. - 495 gr.  I  Medie blat Pufos: 555 gr. - 805 gr.  I  

Medie blat Italian: 445 gr. - 695 gr.  I  Medie blat Subțire Crocant: 375 gr. - 625 gr.  I  Medie cu brânză Philadelphia: 675 gr. - 925 gr.  I  Mare 
blat Pufos: 750 gr. - 1055 gr.  I  Mare blat Italian: 620 gr. - 925 gr.  I  Mare cu brânză Philadelphia: 900 gr. - 1205 gr.

ALERGENI: Produsele pot conține urme de ouă și produse derivate, arahide și produse derivate, soia și produse derivate, lapte și produse 
derivate, muștar și produse derivate, țelină și produse derivate, semințe de susan și produse derivate, cereale care conțin gluten și produse 

derivate, lupin și produse derivate, fructe cu coajă și produse derivate. Pentru lista completă de alergeni accesați link-ul de mai jos.

Pentru alergeni accesați: https://www.dominos-pizza.ro/tebel_alerg_ro.pdf

Pentru valori nutriționale accesați: https://www.dominos-pizza.ro/pdfs/Tabel_Valori_Nutritionale_A3.pdf

Cantitatea ingredientelor înainte de coacere în grame la categoriile de pizza:
Ulei de măsline extravirgin - 15 gr.  I  Pudră chilly, oțet din alcool, pastă de ardei, amidon modificat din porumb - 50 gr.  I  

Ulei de rapiță, apă, oțet alimentar - 25 gr.   I   Ulei de rapiță, usturoi, galbenus de ou, iaurt degresat - 25 gr. 

ITALIAN

PUFOS

PHILADELPHIA

ALEGE BLATUL
PROASPĂT

1

MEDIE +650 
lei MARE +850 

lei

Pizza Margherita, sos de pizza
și Mozzarella 100% naturale

ALEGE
DIMENSIUNEA

2

MICĂ / 25CM / 6 felii

MEDIE / 30CM / 8 felii

MARE / 35,5CM / 10 felii

Pufos / Italian

Pufos / Italian / 
Subțire crocant / Philadelphia

Pufos / Italian / 
Philadelphia

INGREDIENTE3

Carne: șuncă / pepperoni / pui* / chorizo / 
bacon / cârnați / vită*

Brânzeturi: 100% mozzarella* naturală / 
brânză cheddar / telemea / parmezan / blue 
cheese / sos cremos

Legume și fructe: măsline / roșii / ceapă / 
ciuperci / jalapeño / ardei gras verde / porumb / 
oregano / busuioc uscat / baby spanac

MICĂ
1845 

lei

MEDIE
2950 

lei

MARE
3855 

lei

MICĂ
375 

lei

MEDIE
475 

lei

MARE
575 

lei

PIZZA FAMOUSPIZZA FAMOUSPIZZA FAMOUSCREEAZĂ-ȚI
PROPRIA

PIZZA

CAPRICCIOSA
Sos de pizza și 
Mozzarella* 100% 
naturale, șuncă, ciuperci 
și roșii

VEGETARIANĂ
Sos de pizza și Mozzarella* 
100% naturale, roșii, 
măsline, ardei gras verde, 
ciuperci, porumb, ceapă.

VEGETARIANĂ DE POST
Sos de pizza și cașcaval 
vegetal, ardei gras verde, 
roșii, ceapă, ciuperci, 
măsline și porumb*

DIAVOLA
Sos de pizza și 
Mozzarella* 100% 
naturale, pepperoni, 
măsline, roșii și chorizo

AMERICAN HOT
Sos de pizza și 
Mozzarella* 100% 
naturale, vită*, ceapă, 
porumb, jalapeño

TEXAS BBQ PUI
Sos Barbeque, 
Mozzarella* 100% 
naturală, pui* 
și bacon

CHICKEN FEAST
Sos de pizza și 
Mozzarella* 100% 
naturale, pui*, 
ciuperci și porumb

TEXAS BBQ VITĂ
Sos Barbeque, 
Mozzarella* 100% 
naturală, vită* 
și bacon

BASCAIOLA
Sos de pizza și 
Mozzarella 100% 
naturale, cârnați, 
ceapă și porumb

SALSICCIA
Sos de pizza și 
Mozzarella 100% 
naturale, chorizo, ceapă 
și ardei gras verde

CHEESY
Sos de pizza și 
Mozzarella* 100% 
naturale, brânză 
cheddar și telemea

QUATTRO FORMAGGI
Sos cremos, Mozzarella* 
100% naturală, brânză 
cheddar, parmezan și 
telemea

CHEDDAR MELT
Sos de pizza și Mozzarella* 
100% naturale, brânză 
cheddar, bacon, ciuperci, 
extra brânză cheddar

CARBONARA
Sos cremos, 
Mozzarella* 100% 
naturală, blue cheese, 
bacon și parmezan

FRESH
Sos cremos, Mozzarella* 
100% naturală, pui*, 
porumb, baby spanac, 
brânză cheddar, roșii, 
busuioc uscat

QUATTRO STAGIONI
Sos de pizza și Mozzarella* 
100% naturale, șuncă, 
chorizo, ardei gras verde, 
ciuperci

PEPPERONI CLASSIC
Sos de pizza și Mozzarella* 
100% naturale, pepperoni, 
extra Mozzarella 100% 
naturală, extra pepperoni

CHICKEN BACON
Sos de pizza și 
Mozzarella* 100% 
naturale, pui, bacon, ardei 
gras verde, ceapă și roșii

Produs vegetarian Produs picant Produs congelat*

MEDIE +650 
lei

PIZZA ELITEPIZZA ELITEPIZZA ELITE

CARNIVORA
Sos de pizza și Mozzarella* 
100% naturale, pepperoni, 
vită*, șuncă și cârnați

RUSTICĂ
Sos cremos, Mozzarella* 
100% naturală, telemea, 
bacon, roșii, ceapă

DOMINO’S CLASIC
Sos de pizza și Mozzarella* 
100% naturale, șuncă, 
măsline și ciuperci

MEXICANA
Sos de pizza și Mozzarella* 
100% naturale, chorizo, bacon, 
șuncă și jalapeño

TOSCANA
Sos de pizza și Mozzarella
100% naturale, bacon, 
telemea și roșii

SUBȚIRE CROCANT

DOMINO'S SPECIAL
Sos de pizza și Mozzarella* 
100% naturale, șuncă, 
bacon, ciuperci, ardei gras 
verde și ceapă

nou
nounou

nou

EXTRAVAGANZZA
Sos de pizza și Mozzarella* 
100% naturală, pepperoni, 
cârnați, șuncă, ciuperci, 
ceapă, măsline, ardei gras 
verde și porumb

POLLO
Sos cremos, 
Mozzarella* 100% 
naturală, blue cheese, 
pui*, ciuperci, roșii

PASTEPASTE

DOMINO’S  I  300 gr.
Mix salată bollero, roșii proaspete, șuncă, brânză albă specialitate mediteraneană, 
porumb, oregano, asezonate cu ulei de măsline și oțet.

GREEK  I  205 gr.
Mix salată bollero, ceapă, măsline, brânză albă specialitate mediteraneană, busuioc 
uscat, ardei gras verde, roșii proaspete, asezonate cu ulei de măsline și oțet.

CAESAR  I  200 gr.
Mix salată bollero, piept de pui*, petale de parmezan, roșii proaspete și sos dressing caesar.

VEGGIE  I  175 gr.
Mix salată bollero, baby spanac, măsline, roșii proaspete, porumb, oregano, 
asezonate cu ulei de măsline și oțet.

SOSURI: Caesar 50ml.; BBQ / iute / dulce (marinara) 50gr.; Usturoi / Sweet Chilli 25gr.

APERITIVEAPERITIVE
GARLIC BREAD  I  193 gr. 
Aluat proaspăt copt, stropit cu ulei vegetal, acoperit cu praf de usturoi.

CHEESY BREAD  I  240 gr.  
Aluat proapăt copt, stropit cu ulei vegetal și acoperit cu Mozzarella* 
100% naturală și brânză cheddar.

WEDGES  I  200 gr. 
Cartofi tărănești în coajă aurie, puțin condimentați, trecuți prin cuptor.

DOMINO´S PUIDOMINO´S PUI

u BACON  I  205 gr.  I  120 gr. de piept de 
pui* în crustă picantă, acoperit cu brânză 
cheddar, Mozzarella* 100% naturală, bacon, 
roșii proaspete și sos cremos. 

u JALAPEÑO  I  205 gr.  I  120 gr. de piept 
de pui* în crustă picantă, acoperit de brânză 
cheddar, Mozzarella* 100% naturală, jalapeño 
și sos cremos.

u MEDITERRANEAN  I  195 gr.  I  120 gr. 
de piept de pui* în crustă picantă, acoperit 
cu brânză cheddar, Mozzarella* 100% 
naturală, brânză telemea maturată, roșii 
și sos cremos.

u BBQ  I  210 gr.  I  120 gr. de piept de pui* 
în crustă picantă, acoperite cu brânză cheddar, 
Mozzarella* 100% naturală, bacon și sos bbq.

ARIPIOARE BBQ  I  210 gr.  I  270 gr.  I  335 gr.  
Aripioare și copănele de pui*, proaspăt coapte în cuptor, 
marinate cu sos BBQ 

ARIPIOARE PICANTE  I  210 gr.  I  270 gr.  I  335 gr.  
Aripioare și copănele de pui*, proaspăt coapte în cuptor, 
marinate cu sos picant 

CHICKEN STRIPPERS*  I  155 gr.  I  220 gr.  I  285 gr.
Fâșii crocante din piept de pui*, învelite în pesmet, 
proaspăt coapte în cuptor

CHICKEN KICKERS*  I  125 gr.  I  175 gr.  I  225 gr.
Bucăți de piept de pui* îmbrăcate în crustă picantă, 
prosapăt coapte în cuptor.

CHICKEN SPECIAL

SALATESALATE
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lei
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6 buc. 8 buc. 10 buc.
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lei2295
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5 buc. 7 buc. 9 buc.
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WWW.DOMINOS-PIZZA.RO

PASTE POLLO  I  375 gr.
Fusilli cu sos cremos, parmezan, piept de pui* și ciuperci, 
gratinate la cuptor cu Mozzarella* 100% naturală.

PASTE FRESH  I  376 gr.
Fusilli cu sos cremos, parmezan, piept de pui*, baby spanac, busuioc și roșii, 
gratinate la cuptor cu Mozzarella* 100% naturală.

PASTE QUATTRO FORMAGGI  I  350 gr.
Fusilli cu sos cremos, parmezan, blue cheese și brânză cheddar, 
gratinate la cuptor cu Mozzarella* 100% naturală.

PASTE CARBONARA  I  340gr. 
Fusilli cu sos cremos, parmezan și bacon, gratinate la cuptor 
cu Mozzarella* 100% naturală.

DESERTDESERT

BÃUTURIBÃUTURI
PEPSI  I  PEPSI MAX

PEPSI TWIST  I  7UP  I  MIRINDA

AQUA CARPATICA Apă plată / minerală

BERE TUBORG

BERE CARLSBERG

REDBULL
Classic / fără zahăr / Tropical
/ Pepene Roșu

2845
lei

CHOCO PIZZA*  I  360 gr.
8 felii din foietaj* special, umplute cu cremă Nutella, 
fragede și aromate, învelite în zahăr pudră.

APPLE PIE*  I  160 gr.
Foietaj* special cu umplutură de mere, fraged și aromat, 
învelit în zahăr pudră.

CHEESY PIE*  I  160 gr.  
Foietaj* special cu umplutură de brânză dulce cu aromă 
de vanilie, fraged și aromat, învelit în zahăr pudră.

NIRVANA  I  175 ml.
Înghețată Pralines Cream / Choco Chips / Cookies Cream

Ingredientele scrise cu bold italic reprezintă produsele care conțin alergeni.
Comandă minimă la livrare: 30 de lei / Taxă de livrare: 4.99 lei

https://www.dominos-pizza.ro/pdfs/Tabel_Valori_Nutritionale_A3.pdf

1595
lei

CHEESY PIZZA  I  440 gr. 
8 felii din foietaj* special, cu 
umplutură de brânză dulce cu aromă 
de vanilie, învelite în zahăr pudră.

PUMPKIN PIZZA  I  420 gr.
8 felii din foietaj* special, cu 
umplutură de dovleac, învelite 
în zahăr pudră.

1495
lei

APPLE PIZZA  I  440 gr. 
8 felii din foietaj* special, 
cu umplutură de mere, învelite 
în zahăr pudră.

PUMPKIN PIE  I  220 gr.
Foietaj* special cu umplutură de 
dovleac, fraged și aromat, învelit în 
zahăr pudră.

SOUFLE DE CIOCOLATĂ*  I  100 gr.
Un desert cald din cacao, învelit în 
zahăr pudră, care cucerește prin miezul 
cremos din ciocolată.

CHOCO PIE*  I  160 gr. 
Foietaj* special umplut cu cremă 
Nutella, fraged și aromat, învelit în 
zahăr pudră (extra Nutella +2 lei).

2695
lei

2695
lei

2695
lei

1495
lei

1399
lei

750
lei

600
lei

750
lei

750
lei 950

lei750
lei

750
lei

850
lei

1495
lei

1295
lei

330 ml.

850
lei

250 ml.

1,25 L500 ml.

nou
MICĂ - 2595 lei MEDIE - 3895 lei MARE - 4795 lei MICĂ - 2955 lei MEDIE - 4495 lei MARE - 5295 lei

MICĂ - 2550 lei MEDIE - 3795 lei MARE - 4495 lei

MICĂ - 3155 lei MEDIE - 4745 lei MARE - 5695 lei MICĂ - 2695 lei MEDIE - 4095 lei MARE - 4995 lei


