
Alho e óleo
Mussarela, alho crocante ou natural em lascas e 
azeite de oliva

Bacon
Mussarela, bacon em cubos com
(Catupiry e tomate em cubos) ou (milho)

Baiana
Mussarela, calabresa moída, pimenta calabresa e 
pimentão (pimenta extra enviada separadamente)

Brócolis
Mussarela, brócolis e Catupiry

Abobrinha
Mussarela, abobrinha grelhada, alho crocante, azeite
de oliva e parmesão

TRADICIONAIS

Calabresa
Mussarela, calabresa fatiada e cebola em rodelas
(opção com cheddar ou Catupiry e sem cebola)

Mussarela
Mussarela

Frango com Catupiry
Mussarela, frango desfiado, Catupiry e tomate em cubos

Frango supremo
Frango desfiado coberto com mussarela, milho, 
creme de leite e tomate em cubos

Strogonoff de frango
Mussarela, frango em cubos, molho de strogonoff da casa, 
champignon e batata palha (enviada separadamente)

Portuguesa
Mussarela, presunto, cebola, ovo, ervilha e azeitona fatiada

Pesto de manjericão com tomate cereja
Mussarela, pesto de manjericão e tomate cereja

Quatro queijos
Mussarela, provolone, parmesão e Catupiry

Napolitana
Mussarela, parmesão e tomate em cubos

ESPECIAIS
Atum
Mussarela, atum, cebola em rodelas e parmesão

Cinco queijos
Mussarela, gorgonzola, provolone, parmesão 
e Catupiry

Coração
Mussarela, coração grelhado, provolone e 
cebola em rodelas

Brócolis com bacon
Mussarela, brócolis, bacon em cubos e Catupiry

Champignon
Mussarela, champignon, parmesão e alho crocante

Catuperu
Mussarela, peito de peru defumado, Catupiry e 
tomate seco

Da casa
Mussarela, lombinho, frango desfiado, milho e Catupiry

Filé com barbecue
Mussarela, filé e barbecue

Filé com blue cheese
Mussarela, filé e blue cheese (creme a base de gorgonzola)

Lá monalisa
Mussarela, presunto, ovo, alho crocante, palmito, cebola, 
tomate em cubos e azeitona fatiada

Filé com cheddar
Mussarela, brócolis, bacon em cubos e Catupiry

Filé com gorgonzola
Mussarela, filé e gorgonzola

Filé ao quatro queijos
Mussarela, filé, parmesão, provolone e Catupiry

Palmito
Mussarela, palmito e tomate em cubos

Lombinho
Mussarela, lombinho defumado com 
(tomate em rodelas e provolone) ou (abacaxi) ou 
(tomate em rodelas e barbecue) 

Strogonoff de carne
Mussarela, filé, molho de strogonoff da casa, 
champignon e batata palha (enviada separadamente)

Toscana
Mussarela, calabresa moída, champignon e alho crocante

Vegetariana
Mussarela, brócolis, cebola, palmito, parmesão 
e tomate seco

Pepperoni
Mussarela, pepperoni e pimentão verde

Levíssima
Mussarela, peito de peru fatiado coberto com 
cream cheese e rodelas de alho poró

FAÇA SEU PEDIDO
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DOCES

Ouro Branco
Creme de leite, chocolate 
preto e Ouro Branco®

Sonho de Valsa
Creme de leite, chocolate 
preto e  Sonho de Valsa®

Banana c/ 
doce de leite
Mussarela, banana, canela 
em pó e doce de leite

Banana c/ 
chocolate preto
Mussarela, banana, canela 
em pó e chocolate preto

Romeu e julieta
Mussarela, doce de 
goiaba e Catupiry

Sensação branco
Creme de leite, chocolate 
branco, morango e calda 
de chocolate

Sensação preto
Creme de leite, chocolate 
preto, morango e calda 
de chocolate

Chocolate preto
Creme de leite e chocolate preto

Chocolate branco
Creme de leite e chocolate branco

Ferrero Rocher
Creme de leite, Nutella® 
e Ferrero Rocher®

Raffaello
Creme de leite, chocolate 
branco, coco e Raffaello®

Meio a meio
Creme de leite, chocolate 
branco e chocolate preto

Nutella
Creme de leite e Nutella®

Nutella c/ morango
Creme de leite, Nutella® e morango

Mineira
Creme de leite, chocolate 
branco, abacaxi e coco ralado

Paçoca
Mussarela, chocolate preto, 
paçoca e amendoim

Prestígio
Creme de leite, chocolate e
coco ralado

GOURMET

Italiana
Mussarela, salame italiano curado, provolone 
e tomate em rodelas

Abobrinha com queijo brie
Mussarela, abobrinha e queijo brie

Linguiça blumenau
Mussarela, linguiça blumenau, provolone e salsinha.

Margherita especial
Mussarela de búfala, manjericão e tomate cereja confitado

Camarão
Mussarela, camarão com
(catupiry) ou (blue cheese) ou (cream cheese e cebolinha) 

Carne de sol com queijo coalho
Mussarela, carne de sol e cubos de queijo coalho

Costela gourmet
Mussarela, costela black angus, cebola e salsinha

Costela com barbecue
Mussarela, costela black angus e salsinha e barbecue

Caponata Apimentada
Mussarela, abrobrinha, berinjela, pimentão vermelho, 
verde e amarelo, cebola roxa e temperos frescos

Leonardo da Vinci
Queijo brie com geleia de pimenta e amendoas 
laminadas

Combo galera
2 pizzas família (12 fatias, 40cm, 3 sabores) + 
2 pizzas doce pequenas + 2 bebidas

Combo festão
3 pizzas família (12 fatias, 40cm, 3 sabores) + 
3 pizzas doce pequenas + 2 bebidas

Combo monalisa
Pizza família (12 fatias, 40cm, 3 sabores) + 
pizza doce pequena + bebida

Combo super galera
2 Pizza giga (16 fatias, 45cm, 4 sabores) + 
2 pizza doce média + bebida

Combo super festão
3 Pizza giga (16 fatias, 45cm, 4 sabores) + 
3 pizza doce média + bebida

Combo super monalisa
Pizza giga (16 fatias, 45cm, 4 sabores) + 
pizza doce média + bebida

Combo pizza Família I
Pizza família (12 fatias, 40cm, 3 sabores) + 
pizza doce pequena

Combo pizza Família II
Pizza família (12 fatias, 40cm, 3 sabores) + 
bebida

Combo alemão pizza & cerveja
Pizza família (12 fatias, 40cm, 3 sabores) + 
pizza doce pequena + 5 Heineken

Combo da Vinci
Pizza média (8 fatias, 30cm, 2 sabores) + 
pizza doce pequena + bebida

Combo pizza grande
Pizza grande (10 fatias, 35cm, 2 sabores) + 
pizza doce pequena

COMBOS
www.pizzariamonalisa.com.br
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nosso site
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