
UNCLE VIC
PRODUSE CONGELATE 

INGREDIENTE PIZZA

P R O D U S
Uncle Vic aluat, sos pizza , mozzarella, salam demisec, kaizer, șuncă salam demisec, kaizer

praga, ardei gras, ciuperci, măsline
Specialitatea casei aluat, sos garlic, mozzarella, kaizer, măsline, crispy strips, kaizer, crispy strips

grana padano
Taco beef aluat, sos pizza, mozzarella, carne de vită biluțe, frunze carne de vită

proaspete de baby spanac, măsline negre, roșii
Quattro formagi aluat, sos pizza, mozzarella, blue cheese, brânză brie, 

cașcaval afumat, oregano
Carbonara aluat, sos maioneză, mozzarella, kaizer, blue cheese,  kaizer 

grana padano
Prosciutto crudo aluat, sos pizza, mozzarella, carne porc maturată tip 

prosciutto crudo, fresh baby spanac, grana padano
Prosciutto funghi aluat, sos pizza, mozzarella, șuncă praga, ciuperciProsciutto funghi aluat, sos pizza, mozzarella, șuncă praga, ciuperci

Margherita aluat, sos pizza, mozzarella, oregano uscat

Tonno aluat, sos pizza, mozzarella, ton, porumb, lămâie porumb

Exotic hawaiian aluat, sos pizza, mozzarella, șuncă praga, ananas

Rustica aluat, sos pizza, mozzarella, salam demisec, cârnați, ardei salam demisec, cârnați
gras

Vegetarian aluat, sos pizza, mozzarella, ardei gras, ciuperci, ceapă, porumb
măsline, porumb, roșii

Pizza de post aluat, sos pizza, cașcaval vegetal, ardei gras, ciuperci, ceapă, porumb
măsline, porumb, roșii



Pepperoni aluat, sos pizza, mozzarella, salam demisec salam demisec

Chicken aluat, sos pizza, mozzarella, piept de pui, kaizer, porumb piept de pui, kaizer, porumb

Carnivora aluat, sos pizza, mozzarella, șuncă praga, kaizer, salam kaizer, salam demisec, piept de pui, cârnați
demisec, piept de pui, cârnați, roșii

Texas bbq pui aluat, sos pizza, mozzarella, sos barbeque, piept de pui, piept de pui, kaizer
kaizer, ceapă roșie

Spicy mexicana aluat, sos pizza iute, mozzarella, chorizo, șuncă praga, chorizo, kaizer
kaizer, măsline, hot jalapeno peppers

Calzone aluat, sos pizza, mozzarella
(se adaugă 3 ingrediente. nu sunt contorizate la gramaj)

Aluat făină albă de grâu îmbogățită, sare, ulei, apă, drojdie

PRODUSE CONGELATE
INGREDIENTE INGREDIENTE SUPLIMENTARE PIZZA

P R O D U S
Salam demisec Salam demisec - CARNE salam demisec
Șuncă praga Șuncă praga - CARNEȘuncă praga Șuncă praga - CARNE
Kaizer Kaizer - CARNE kaizer cuburi
Cârnați Cârnați - CARNE cârnați
Bacon Bacon - CARNE bacon
Piept de pui Piept de pui - CARNE piept de pui
Pui crispy ușor picant Pui crispy ușor picant - CARNE/FĂINĂ piept de pui
Vită taco Vită taco - CARNE carne de vită
Chorizo Chorizo - CARNE chorizo
Extramozzarella Extramozzarella - LACTATE
Cașcaval afumat Cașcaval afumat - LACTATE
Blue cheese Blue cheese - LACTATE
Brânză brie Brânză brie - LACTATE
Grana padano Grana padano - LACTATE
Brânză feta Brânză feta - LACTATE
Ardei gras Ardei gras - LEGUME



Roșii Roșii - FRUCTE
Ciuperci Ciuperci - LEGUME
Măsline Măsline - LEGUME
Hot jalapeno peppers Hot jalapeno peppers - LEGUME
Ananas Ananas - FRUCTE
Ceapă roșie Ceapă roșie - LEGUME
Porumb Porumb - LEGUME porumb
Fresh baby spanac Fresh baby spanac - LEGUME
Ton Ton - PEȘTE

PRODUSE CONGELATE
P R O D U S INGREDIENTE SOSURI
Sos de roșii dulce(pachet) roșii decojite pisate, condimente, sare, zahăr, pastă de roșii
Sos de roșii iute(pachet) roșii decojite pisate, condimente, sare, zahăr, pastă de roșii

pastă de roșii iute, ardei iute, chilly
Sos pentru pizza pastă de tomate, ulei, apă, zahăr, sare
Sos maioneză ulei, lapte, ouă, oțet din vin, muștar, sare, amidon
Sos maioneză(pachet) ulei, lapte, ouă, oțet din vin, muștar, sare, amidon
Sos garlic (pe blat) ulei, ouă, muștar, piper, sare, oțet din vin, usturoi pudră, 

lapte, amidonlapte, amidon
Sos garlic(pachet) ulei, ouă, muștar, piper, sare, oțet din vin, usturoi pudră, 

lapte, amidon
Sos barbeque (pe pizza) apă, sirop de glucoză, fructoză, pastă de tomate, oțet, amidon,

sare, sfeclă roșie, condimente
Sos barbeque(pachet) apă, sirop de glucoză, fructoză, pastă de tomate, oțet, amidon,

sare, sfeclă roșie, condimente
Sos sweet chilly(pachet) zahăr, ardei iute roșu, oțet, apă, usturoi, sare, amidon
Sos guacamole(pachet) apă, ceapă, tomate, ardei verde, ulei, brânză topită, lapte, 

amidon, ardei iute, ardei gras, zahăr, suc de lămâie
Sos de brânză(pachet) apă, brânză topită, cheddar, ardei gras, amidon, ceapă, 

smântână, ulei, pastă de tomate, colorant alimentar
Sos salsa(pachet) apă, pastă de tomate, ardei gras roșu, ceapă, zahăr, oțet, sare,

amidon, muștar, ardei iute, condimente.



Sos demiglace(pachet) făină grâu, amidon, sare, ulei, zahăr, roșii pudră, colorant
alimentar, ceapă, condimente, apă

Dressing salată(pachet) ulei de soia, iaurt, mărar, ouă, oțet din vin, muștar, sare,
amidon din porumb

Mujdei de usturoi(pachet) usturoi proaspăt, ulei, sare, apă, lămâie
Smântână(pachet) smântână 

PRODUSE CONGELATE
P R O D U S INGREDIENTE ANTREURI
Taco crustă, vită tocată, salată verde, cheddar, condimente carne de vită
Nachos tortilla cu crustă crocantă, sos guacamole, smântână, sos de

brânză, sos salsa
Taco-taco-taco crustă, vită tocată, salată verde, cheddar, condimente, carne de vită

cartofi prăjiți, sos guacamole, smântână, sos de brânză
Yam s cartofi prăjiți, vită tocată, roșii, salată verde, cheddar, sos carne de vită

de brânză, smântână
Focaccia cu susan aluat, lapte, ulei, susan
Focaccia cu usturoi aluat, lapte, ulei, usturoi deshidratat, piper
Focaccia cu brânză feta și aluat, lapte, ulei, verdeață, brânză feta

verdeațăverdeață
Pâine făină albă, apă, drojdie, ulei

PRODUSE CONGELATE
P R O D U S INGREDIENTE CIORBE
De burtă burtă de vită, amestec de legume, usturoi, smântână, burtă de vită

oțet, ouă
De pui a la grec piept de pui, amestec de legume, usturoi, smântână, piept de pui

lămâie, mărar
De văcuță pulpă și rasol de vită, amestec de legume, bulion, verdeață pulpă de vită, rasol de vită

Rădăuțeană piept de pui, amestec de legume, usturoi, smântână piept de pui
Ardei iute ardei iute proaspăt



PRODUSE CONGELATE
P R O D U S INGREDIENTE CLASICE/FEL PRINCIPAL/A LA CARTE
Aripioare crocante cartofi prăjiți, aripi de pui, salată coleslaw cartofi pai, aripi de pui
Aripioare crocante aripi de pui aripi de pui
Crispy strips cartofi prăjiți/wedges, piept de pui, condimente, făină, cartofi pai, cartofi wedges, piept de pui

salată coleslaw
Crispy strips piept de pui, condimente, făină, pesmet piept de pui
Shaorma pulpă de pui, condimente, cartofi prăjiți, maioneză, varză pulpă de pui, cartofi pai
Quesadilla pui piept de pui, condimente, tortilla, sos garlic, cașcaval, piept de pui

ardei gras, ceapă, roșii, verdeață
Quesadilla ton ton, condimente, tortilla, sos garlic, cașcaval, porumb

ardei gras, ceapă, porumb
Șnitzel pui piept de pui, pesmet, făină, ou, cartofi prăjiți, salată piept de pui, cartofi pai

coleslaw
Șnitzel pui piept de pui, pesmet, făină, ou piept de pui
Pui fresh piept de pui, mozzarella, roșii, sos pesto piept de pui
Pulpă de rață pulpă de rață, salată sfeclă roșie pulpă de rață
Tigaie picantă cu creveți, calamari, scoici, midii, baby caracatița, sos creveți, calamari, scoici, midii, baby caracatița

fructe de mare sweet chilly
Coaste de porc coaste de porc, condimente coaste de porcCoaste de porc coaste de porc, condimente coaste de porc
Ceafă de porc ceafă de porc, sos demiglace ceafă de porc
Steak de vită pulpă de vită pulpă de vită
Aripioare bufallo cartofi wedges, aripi de pui, salată coleslaw cartofi wedges, aripi de pui
Aripioare bufallo aripi de pui aripi de pui

PRODUSE CONGELATE
P R O D U S INGREDIENTE GARNITURI
Cartofi chips cartofi cartofi chips
Cartofi chips cu brânză feta cartofi, brânză feta, verdeață cartofi chips

și verdeață
Ultimate cheddar & jalapeno cartofi, sos cheddar, bacon crocant, hot jalapeno peppers cartofi pai, bacon

fries
Cartofi prăjiți cartofi cartofi pai 
Cartofi piure cartofi, lapte, unt



Meniu de post cartofi, ciuperci, varza, mărar, usturoi cartofi pai
Cartofi wedges cartofi cartofi wedges
Cartofi wedges cu brânză feta cartofi, brânză feta, verdeață cartofi wedges

și verdeață
Ultimate cheddar & jalapeno cartofi, sos cheddar, bacon crocant, hot jalapeno peppers cartofi wedges

wedges

PRODUSE CONGELATE
P R O D U S INGREDIENTE SALATE DE ÎNSOȚIRE
Salată de roșii cu castraveți roșii, castraveți, ulei
Salată coleslaw varză, morcov, maioneză, brânză philadelphia, sare, piper
Salată roșii cu brânză feta roșii, brânză feta, oregano
Salată de castraveți murați castraveți murați în oțet
Salată de varză varză, ulei, sare

PRODUSE CONGELATE
P R O D U S INGREDIENTE PASTE
Penne carbonara paste, sos carbonara, bacon, grana padano, spanac frunze bacon
Penne bolognesse paste, sos bolognesse, vită tocată, spanac frunze carne de vită

...gratinate compoziție carbonara/bolognesse cu cașcaval la cuptor...gratinate compoziție carbonara/bolognesse cu cașcaval la cuptor

PRODUSE CONGELATE
P R O D U S INGREDIENTE SALATE DE VARĂ
Salată cu piept de pui salată verde, ardei gras, ceapă, castraveți, piept de pui, piept de pui

brânză feta, roșii
Salată cu pui crocant salată verde, ardei gras, ceapă, castraveți, crispy strips, piept de pui

brânză feta, roșii
Salată cu ton salată verde, ceapă, ardei gras, roșii, castraveți, brânză porumb

feta, porumb, ou
Salată grecească salată verde, ceapă, ardei gras, roșii, castraveți, brânză

feta, măsline
Bol tortilla chips bucăți tortilla



PRODUSE CONGELATE
P R O D U S INGREDIENTE BURGERI
Clasic burger chifla, sos maioneză, vită chiflă, carne de vită
Duck Rillet Burger chifla, sos garlic, sos salsa, bacon, vită, castraveți murați, chiflă, carne de vită, pulpă de rață, cartofi pai

sos maioneză, rillet de rață, salată verde, cartofi, mărar
Supreme burger chiflă, sos garlic, vită, cheddar, salată verde, roșii, ceapă, chiflă, carne de vită, cartofi pai

cartofi, sos salsa, sos maioneză, mărar
The cheeseburger chiflă, salată verde, vită, cheddar, sos maioneză, castraveți chiflă, carne de vită, cartofi pai

murați, sos garlic, sos salsa, cartofi, marar
The hamburger chiflă, castraveți murați, sos maioneză, ou, cheddar, bacon, chiflă, carne de vită, cartofi pai

salată verde, vită, sos garlic, sos salsa, cartofi, marar

PRODUSE CONGELATE
P R O D U S INGREDIENTE DESERT
Choco crunch ciocolată, blat crocant, biscuiți, alune de pădure, lapte, choco crunch

cremă de brânză
Pizzert aluat, finetti, nucă, vișine vișine
Legend ouă, făină, lapte, brânză de vaci, stafide, smântână legend
Papanași făină, ouă, brânză de vaci, vanilie, zahăr, dulceață de afine,

smântânăsmântână
Plakous făină, ouă, lapte, mascarpone, vișine, ciocolată, cacao vișine
Roma făină, ou, lapte, finetti, nucă, topping fructe de pădure
Clătite cu ciocolată făină, ou, lapte, cremă de ciocolată cu alune, topping




