
 

 

Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy a számla végösszege 13% szervízdíjat tartalmaz. 
Dear costumers! Please note that we have an additional 13% service charge. 

Áraink forintban értendők és tartalmazzák az áfát. 
Prices are in HUF including the VAT. 

PIZZA AJÁNLATUNK  
PIZZA MENU 

 
(32 cm) 

 
FOCACCIA 

pizza kenyér rozmaringgal és olívaolajjal 
pizza bread with rosemary and olive oil 

 
1990.- 

 

MARGARITA 
paradicsomszósz, mozzarella, bazsalikom 

tomato sauce, mozzarella, basil 

   
3490.- 

 

D.O.P. 
paradicsomszósz, bivalymozzarella sajt,  

koktélparadicsom, bazsalikom 
tomato sauce, buffala mozarella cheese,  

cherry tomato, basil 

   
4490.- 
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PROSCIUTTO 
paradicsomszósz, mozzarella, olasz főtt sonka 
tomato sauce, mozzarella, Italian cooked ham 

   
4990.- 

 

PROSCIUTTO E FUNGHI 
paradicsomszósz, mozzarella, olasz főtt sonka, gomba 

tomato sauce, mozzarella, Italian cooked ham, mushroom 

   
4790.- 

 

CALZONE 
hajtott pizza, paradicsomszósz, mozzarella, főtt sonka 
folded pizza, tomato sauce, mozzarella, cooked ham 

   
4490.- 

 

CAPRICCOSIA 
paradicsomszósz, mozzarella, olasz főtt sonka,  

gomba, articsóka 
tomato sauce, mozzarella, cooked ham,  

mushroom, artichoke 

   
4690.- 
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TONNO E CIPPOLE 
paradicsomszósz, mozzarella, tonhal,  

lilahagyma, kapribogyó 
tomato sauce, mozzarella, tuna,  

red onion, capers 

    
4590.- 

 

NAPOLETANA 
paradicsomszósz, mozzarella, szardella, kapribogyó 

tomato sauce, mozzarella, anchovies, capers 

    
4490.- 

 

FRUTTI DI MARE 
paradicsomszósz, mozzarella, tenger gyümölcsei  

tomato sauce, mozzarella, seafood mix 

       
4990.- 

 

GAMBERINI E POMODORINI 
paradicsomszósz, mozzarella, rákfarok,  

koktélparadicsom, rukkola 
tomato sauce, mozzarella, shrimp,  

cherry tomato, rocket 

    
5590.- 
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DIAVOLA 
paradicsomszósz, mozzarella,  

csipős szalámi, jalapeno paprika 
tomato sauce, mozzarella,  

hot salami, jalapeno 

    
4590.- 

 

CALABRESE 
paradicsomszósz, mozzarella,  

lilahagyma, csípős szalámi, füstölt sajt 
tomato sauce, mozzarella, red onion,  

hot salami, smoked cheese 

   
4790.- 

 

SALAMI MILANO 
paradicsomszósz, mozzarella, milánói szalámi 

tomato sauce, mozzarella, Milano salami 

   
4690.- 
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VEZUVIO 
paradicsomszósz, mozzarella, pármai sonka,  

koktélparadicsom, rukkola, parmezán sajt 
tomato sauce, mozzarella, Parma ham,  

cherry tomato, rocket, parmesan cheese 

   
4690.- 

 

QUATTRO FORMAGGI 
paradicsomszósz, mozzarella, gorgonzola,  

füstölt sajt, ricotta 
tomato sauce, mozzarella, gorgonzola,  

smoked cheese, ricotta 

   
4590.- 

 

GORGONZOLA E PERA 
paradicsomszósz, mozzarella, körte,  

gorgonzola, pörkölt dió, rukkola 
tomato sauce, mozzarella, pear,  

gorgonzola, toast walnuts, rocket 

   
4490.- 
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ANTIPASTI 
SNACK 

 
 

ANTIPASTI VÁLOGATÁS 
olasz sajtjainkból és felvágottjainkból, sonkáinkból 

ANTIPASTI SELECTION  
from Italian cheese and meat platter 

    
6990.- 

 

FEKETEKAGYLÓ 
fehérborban párolva, baguettel 

BLACK MUSSELS 
with white wine sauce, baguette 

     
500 g 5990.- 

1000 g 10990.- 

 

TIGRISRÁK 
chilis, fokhagymás olívaolajban készítve  

TIGER SHRIMPS 
in chilli garlic sauce 

    
250 g 6990.- 

500 g 10990.- 
1000 g 18990.- 
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MÁRTOGATÓK  
DIPS 

 
 

MÁRTOGATÓ VÁLOGATÁS 
padlizsánkrém, avokádókrém,  

kacsamájkrém, bruschetta, focaccia-val 
DIP SELECTION 

eggplant cream, guacamole,  
duck liver paté, bruschetta, focaccia 

      
4990.- 

 
 

Pizzáink kérhetőek gluténmentes változatban is,  
amelyre +500 Ft felárat számolunk fel! 
Elviteles ételek csomagolása +500 Ft. 

 
Éttermünk konyháján glutént tartalmazó ételek készülnek, így nem 

tudjuk teljes biztonságban garantálni a gluténmentes étkezést. 
 
 

Chef: Papp János 
Sous Chef: Tusor Viktor 

Üzletvezetők: Barkóczi Petra, Blaskó Mihály 
 

1016 Budapest, Naphegy utca 67. 
Telefonszám: +36302283580 

Webhely: sunhillbistro.hu 
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Jelmagyarázat 
Sign explanation 

 
  

Glutént tartalmazó gabona és azokból készült termékek 
Gluten 

  
Rákfélék és azokból készült termékek  
Shellfish 

  
Tojás és azokból készült termékek  
Eggs 

  
Halak és azokból készült termékek 
Fish 

  
Földimogyoró és azokból készült termékek  
Peanuts 

  
Szójabab és azokból készült termékek  
Soy 

  
Tejtermékek és azokból készült termékek  
Dairy 

  
Diófélék és azokból készült termékek  
Tree nuts 

  
Zeller és azokból készült termékek  
Celery 

  
Mustár és azokból készült termékek  
Mustard 

  
Szezámmag és azokból készült termékek  
Sesame seeds 

  
Kén-dioxid és szulfitok  
Sulphur dioxide, sulphites 

  
Csillagfürt és abból készült termékek  
Lupine 

 
Puhatestűek és azokból készült termékek  
Mollusca 

 


