НПРВИ ПИЦ ПО СВОЈ ВКУС
Одбери
големина

Одбери
тип на тесто

Одбери
состојки
Свежи пиперки, лути јалапењо пиперки,
кромид, црни маслинки, свежи домати, свежи
печурки, моцарела, сирење, чедар кашкавал,
шунка, пеперони колбас, оригано, сланина,
пченка и други состојки.

Средна

Голема

Margarita
двојна доза моцарела,
доматен сос, оригано

Џамбо

средна

голема

џамбо

голема

Тенко крцкаво
Голема

FAVORITES
џамбо

средна

голема

џамбо

280
380
490
денари
денари
денари

300
410 550
денари
денари
денари

AMERICAN HOT
доматен сос, двојна доза моцарела, Domino’s
пеперони колбас, кромид, халапењо пиперки

Deluxe Feast
доматен сос, моцарела, традиционален колбас,
пеперони колбас, свежи печурки,
свежи пиперки, кромид

520g / 800g / 1084g

BARBEQUE PASSION
barbeque сос, моцарела, избери зачинето
телешко или пилешко, кромид, свежи пиперки

482g / 720g / 1026g

480g / 620g / 960g

GARDEN PASSION
доматен сос, моцарела, кромид, маслинки,
свежи пиперки, свежи печурки, свежи домати
540g / 780g / 1050g

PEPERONI PASSION
доматен сос, двојна доза на моцарела,
двојна доза на Domino’s пеперони колбас
492g / 700g / 1010g

Macedonian
доматен сос, лук, моцарела, кромид, свежи
пиперки, маслинки, сирење, традиционален
колбас, свежи домати, оригано
Ham Special
доматен сос, моцарела, шунка,
свежи пиперки, свежи печурки

Италијанско
Голема

Дополителни
состојки

240
310 400
денари
денари
денари

CLASSIC
средна

Традиционално
Средна, голема и џамбо

530g / 780g / 11760g

Филаделфиа
Голема + 80 мкд.

средна

голема

џамбо

денари

денари

денари

50

60

Pizza
rolls
Bacon
моцарела, сланина,
гауда кашкавал, специјален
Domino’s Зести микс зачин

120

денар

и

Parmesan
моцарела, пармезан, босилек, свежи домати,
специјален Domino’s Зести микс зачин

Pasta
Carbonara
свежа павлака, свежи печурки, сланина, пармезан

Twisty Bread 300g
8 свежо печени лепчиња прелиени
со посебен Domino’s зачин од лук .............. 70 мкд.

Pepperoni
доматен сос, свежа павлака, пеперони, пармезан
Pesto
песто сос, свежи домати,
микс од сирења,
босилек

190

440g / 630g / 960g

Caesar’s Salad
избери пилешко или сланина, ice berg, пармезан,
крутон трошки, пченка, прилог винегрет сос

Mediterranean
доматен сос, моцарела, свежи домати,
пиперки, маслинки, сирење
506g / 750g / 1090g

Capricciosa
доматен сос, моцарела, шунка, свежи печурки
450g / 630g / 938g

Tuna Sensation
доматен сос, моцарела, туна,
свежи домати, маслинки, кромид
510g / 720g / 1020g

Tropicana
доматен сос, моцарела, шунка, ананас
510g / 720g / 1020g

Ham and Bacon
доматен сос, моцарела, шунка,
чедар кашкавал, сланина

478g / 750g / 1020g
голема

џамбо

240
330
450
денари
денари
денари

190

денар

Cheddar Melt
доматен сос, моцарела, чедар кашкавал,
двојна доза свежи печурки, двојна доза сланина

и

490g / 670g / 960g

Beefy
доматен сос, двојна доза свежи печурки,
моцарела, зачинето телешко, двојна доза чедар

Sauces
Tomato Dip
20мкд.
Sweet Chili Dip 40мкд.
Barbeque Dip 40мкд.

Ranch Dip 40мкд.
Vinegret
40мкд.
Sweet Icing 40мкд.

Special 280g
гауда, свежи домати, свежи печурки, сланина,
пунка, специјален Domino’s Зести микс зачин
Mediterraneo 245g
свежи домати, свежи пиперки, маслинки,
фета, специјален Domino’s Зести микс зачин
Pepperoni 285g
гауда, свежи домати, свежи печурки,
пеперони, шунка, кромид, специјален Domino’s
Зести микс зачин
Chicken BBQ 275g
barbeque, пармезан,
пченка, гауда,
chicken stripes

530g / 702g / 1122g

556g / 788g / 1080g

Fasting pizza
доматен сос, растителен посен кашкавал,
свежи домати, свежи печурки, кромид,
маслинки, свежи пиперки

Tuna Salad
туна, ice berg, маслинки,
пченка, свеж домат

526g / 714g / 1084g

Italian Passion
Доматен сос, моцарела, песто сос,
пармезан, свежи домати и босилек

Mozzarella Sticks 195g
5 стапчиња од 100% моцарела печени
во фурна без користење на масло,
прилог BBQ сос .......................................... 200 мкд.

Creamy Bacon 325g
свежа павлака, гауда, свежи печурки,
сланина, пармезан

Salads

Flambée
свежа павлака, моцарела, сланина, кромид

Garlic Cheese Bread 195g
свежо печено тесто со моцарела,
доматен сос, Garlic Butter ........................... 130 мкд.

Sandwiches

Domino’s Special
Доматен сос, моцарела, шунка, кромид,
свежи пиперки, свежи печурки, сланина
478g / 710g / 1058g

Buffalo Wings 260g
8 парчиња свежо печени пилешки
крилца прелиено со BBQ сос ................... 230 мкд.

Potato Wedges 250g
компирчиња со зачинета кора,
прилог Domino’s BBQ сос ............................ 130 мкд.

и

472g / 630g / 990g

Chicken kickers 200g
свежо печени пилешки нагети
со зачинета обвивка,
прилог Domino’s Ranch сос ...................... 230 мкд.

Chicken Strippers 200g
сочно филе од пилешки гради со
крцкава обвивка испечени во печка,
прилог Domino’s Sweet Chili сос ............. 230 мкд.

денар

Parmesana
свежа павлака, моцарела, пармезан,
свежи домати, босилок

Starters

Pepperoni
моцарела, пеперони, гауда кашкавал,
специјален Domino’s Зести микс зачин

490g / 700g / 1020g

средна

70

и

Drinks
Coca Cola
0,33L/0,5L/1,25L
Coca Cola Zero
0,33L/1,25L
Fanta Orange
0,33L/1,25L
Sprite
0,33L/1,25L
Nestea праска/лимон
0,5L
Skopsko
0,5L/1, 5L
Heineken
0,5L
Rosa
0,5L/1, 5L

170

денар

40/50/70 мкд.
40/70 мкд.
40/70 мкд.
40/70 мкд.
60 мкд.
60/130 мкд.
80 мкд.
40/50 мкд.

DOMINO’S ПИЦИТЕ
СЕ ПОВКУСНИ СО

Наведените цени се со пресметан ДДВ. Забрането продавање на алкохол на лица под 18 години.
При предавање на нарачката задолжително е легитимирање.

Desserts
Choco Pie
WITH

свежо печена крцкава пита со нутела .. 190 мкд.

Cinnapan
свежо печено тесто прелиено со путер,
цимет, шеќер, Domino’s icing sugar ......... 120 мкд.
Lava Cake
свеж чоколаден колач
полнет со чоколадна лава ........................ 150 мкд.

.НОВ.

Burger pizza

Број за нарачка

3125 125
www.dominos.mk

Domino’s TrackerTM
НарачуваНьето пица никогаш не било полесно
Следејќи го динамичниот живот на нашите клиенти и брзиот развој на технологијата, решивме да креираме
апликација за да го олесниме пристапот до нашиот систем за нарачки. Сега, Вашата омилена Domino’s пица
можете да ја нарачате од каде било, без да мора да се јавувате или да имате пристап до компјутер.
Нарачајте Domino’s пица преку
IOS и Android апликациите
на Domino’s Македонија.

Нарачај онлајн преку
www.dominos.mk и Domino’s TrackerTM
ќе ти овозможи да го следиш
статусот на твојата
нарачка во живо.

Доколку сакате Вашата нарачка да ја платите со картичка, потребно е само да
ни напоменете при креирањето на нарачката. Нашиот возач со себе ќе понесе
терминал за безготовинско плаќање.

Бесплатна
достава за
30 минути.
Domino’s Call Centеr
070 271 606 / 078 382 938 / 076 630 349

Попусти

до 30

Неделни промоции

попуст

за нарачки на
пица и паста преку
www.dominos.mk

Топ цени секој ден

BREAKFAST SPECIAL
СИТЕ СЕНДВИЧИ
З СМО

119 ДЕНРИ

ДО

13:00
ЧСОТ

*Понудата важи само за превземање на
нарачки од нашите ресторани.

Фамилијарна понуда

*Понудата важи само за превземање на
нарачки од нашите ресторани.

Следете нè на
Dominosmk и Dominos.mk
и први дознајте која пица
ја промовираме.

2 големи пици +
Garlic Cheese BREAD +
potato Wedges +
Coca Cola
1,25L

Понудите не можат да се комбинираат.

880

денар

и

*Понудата важи само за превземање на
нарачки од нашите ресторани.

