
TOMATE SECO COM RÚCULA | Mozzarella de búfala, 
salada de rúcula, tomate seco, molho de tomate natural, 
orégano e mozzarella.

PARISIENSE | Presunto, champignon, tomates secos, 
parmesão, molho de tomate natural, orégano, mozzarella 
e salada de rúcula.

PEITO DE PERU E CREAM CHEESE | Peito de peru, cream 
cheese, tomate cereja, manjericão, mozzarella e molho 
de tomate natural.

ZUCCHINI | Abobrinha, alho, pesto de manjericão,    
molho de tomate natural, orégano e mozzarella.

PARMA DOLCE  | Presunto de Parma, geleia de damasco 
quente, molho de tomate natural e mozzarella.

PARMA E RÚCULA  | Presunto de Parma, mozzarella, 
molho de tomate natural, orégano e salada de rúcula com 
tomate cereja e parmesão no azeite.

MELANZANA & PESTO | Finas fatias de berinjela          
pinceladas com azeite grego, mozzarella, molho de       
tomate assado com manjericão e pesto de manjericão.
Tudo gratinado com parmesão.

PROSCIUTTO E FORMAGGI | Presunto de Parma, Grana 
Padano, mozzarella e pesto de manjericão.

GRANA PADANO  | Lâminas de Grana Padano,               
mozzarella, molho de tomate natural, orégano e rúcula.

MIX DE COGUMELOS SELVAGENS | Shitake, Shimeji e 
Paris gratinados com queijo parmesão, molho de tomate 
natural, orégano e mozzarella.

SHITAKES INTEIROS | Shitakes gratinados com parme-
são, molho de tomate natural, orégano e mozzarella.

MAMMA JAMMA | Linguiça calabresa artesanal, molho 
de tomate natural, orégano e mozzarella. Gratinada com 
queijo parmesão.

MOZZARELLA | Mozzarella, molho de tomate natural e 
orégano.

MARGHERITA | Mozzarella, manjericão, rodelas de   
tomate temperadas, orégano e molho de tomate natural.

MARGHERITA GOURMET | Mozzarella de búfala, 
tomate cereja, manjericão, molho de tomate natural e 
orégano.

PORTUGUESA | Mozzarella, presunto, azeitonas, cebo-
las, ovos, molho de tomate natural e orégano. Gratinada 
com queijo parmesão.

MAMMA QUARESMA (DA CHEF FLÁVIA QUARESMA)
Queijo de cabra, azeitonas pretas marinadas em raspas 
de limão siciliano, alho,  tomates cereja assados com    
basílico, molho de tomate natural, mozzarella e orégano.

CAPRESE | Mozzarella de búfala, pesto de azeitonas 
pretas, tomates, manjericão, molho de tomate natural, 
mozzarella e orégano.

AGLIO E PEPE | Mozzarella, alho frito, pimenta           
calabresa, pimenta biquinho, molho de tomate natural 
e orégano.

TARTUFATA | Provolone, mozzarella, shitake, figos 
secos, azeite trufado, molho de tomate natural e 
orégano.

PEPERONATA | Rodelas de peperoni gratinadas com 
queijo parmesão, mozzarella, molho de tomate natural 
e orégano.

PIZZAS RUSTICAS PEPERONATA SPECIALE | Rodelas de pepperoni, alho 
frito, tomate cereja, mozzarella, manjericão, molho de 
tomate natural e orégano. 

CALABRESA E GORGONZOLA | Calabresa artesanal, 
patê de gorgonzola com azeite de ervas finas, molho de 
tomate natural, orégano, mozzarella e cebolas marina-
das no shoyo. Gratinada com parmesão.

PEPE MARMELLATA | Lâminas de queijo Brie derre-
tidas, geleia de pimenta, molho de tomate natural e 
mozzarella.

ALHO PORÓ | Alho poró puxado no vinho branco, cream 
cheese e molho de tomate natural.

ALICI | Iscas de anchovas, mozzarella, parmesão, molho 
de tomate natural e orégano.

TONNO E CIPOLLA | Atum, cebola, mozzarella, azeitonas 
pretas e molho de tomate natural.

GAMBERETTI & CATUPIRY® | SAZONAL | Camarões 
puxados no azeite com alho, Catupiry ®, molho de to-
mate natural, orégano e mozzarella.

GAMBERETTI & RÚCULA | SAZONAL | Camarões 
puxados no azeite com alho, molho de tomate natural, 
orégano e mozzarella. Ao sair do forno leva uma camada 
de folhas de rúcula.

CAMPONESA | Frango desfiado com ervas de                
Provence, Catupiry ®, molho de tomate natural,         
orégano e mozzarella.

PARMA TARTUFATA | Presunto de Parma, azeite trufado, 
alho poró, mozzarella de búfala, pimenta calabresa, 
molho de tomate natural e orégano.

QUATTRO FORMAGGI |  Roquefort, Catupiry ®,            
mozzarella, parmesão e molho de tomate natural.

PIZZAS DOCES

GRAN FINALE

Rodelas de banana cobertas de açúcar com
canela. Recebe um toque de rum cubano.

BAMBINA  

Calda de chocolate meio amargo,
farofa de avelã e pistache.

DELÍCIA DELEITE 

Massa aberta ao meio com doce de leite
argentino, amêndoas e gotas de chocolate

branco.

DELÍCIA CIOCCOLATO

Massa aberta ao meio, com chocolate
meio amargo e morangos.



M E N U
D E L I V E R Y

Av. Ayrton Senna 2150 - Bloco O

CASA SHOPPING
(21) 2108.6411

RECREIO SHOPPING
(21) 3689-5900

JARDIM BOTÂNICO
(21) 3875.1223

Rua Saturnino de Brito, 50

Av. das Américas, 19019
Recreio dos Bandeirantes

LIGA PRA

MAMMA!


