
STÄLLET
DÄR BORTA

KÄNNS
Hemma!

Sallad
Ceasarsallad. ..................................................................129 kr
Sidfläsk, kyckling, romansallad, krutonger, 
dressing, parmesanost

Pasta
Grönkålspasta ...............................................................130 kr
Sidfläsk, grönkål, dijonsenap
 
Oxfilépasta .....................................................................135kr
Oxfilé, champinjoner, vitlök
 
Salsicciapasta .................................................................130 kr
Salsiccia, rostad paprika i gräddig tomatsås 

Vegopasta .......................................................................130 kr
Zucchini, spenat, lök, rostad paprika, soltorkade tomater

Besök vår hemsida www.fazana.se

0155-26 82 30  
Östra Kyrkogatan 9, 61134 Nyköping

Om oss

Vid större beställningar kontakta gärna oss för  
prisuppgifter och planering av mat. Vi tar emot  

beställningar på pizza, pasta, sallad och  
även A La Carte.

Beställningar

Restaurang och pizzeria Fazana har funnits i Nyköping 
sedan den 5:e september 1976 och det gör oss till den 

äldsta pizzerian i Nyköping. Fazana ägs och drivs av 
familjen Gerasovski, vi önskar dig välkommen och 
hoppas att våran meny passar just dina smaklökar.

Smaklig  
  Måltid!

Avhämtningsmeny

0155-26 82 30
www.fazana.se



01. BOLOGNESE
 med köttfärs    

02. CACCIATORE
 med salami, paprika  
 och oliver

03. CAPRI
 med skinka och champinjoner

04. FAZANA
 med salami, färsk paprika,  
 färsk tomat och vitlök 

05. FRASSES SPECIAL
 med ananas och skinka

06. HAWAII
 med skinka, räkor och ananas

07. MARGERITA

08. MARINARA
 med räkor och musslor

09. MEDITERANEA
 med tonfisk, lök, champinjoner  
 och oliver

10. MEXICO
 med räkor, skinka, tonfisk  
 och paprika

11. PAESANA
 med bacon och lök

12. QUATTRO STAGIONI
 med skinka, champinjoner, räkor,  
 musslor och kronärtskocka

13. SALAMI
 med salami

14. SICILIANA
 med sardeller och capris

15. SZEGEDIN
 med salami och lök

GRÖNKÅLSPIZZA
Mozzarella, friterat grönkål, sidfläsk, 
parmesanost, pepparotscreme,  
färska kryddor

PABLO
Mozzarella, het salsiccia smet, schalotten-
lök, parmesan, färska kryddor

SLIM JIM
Mozzarella, champinjoner, rostad paprika, 
syrad rödlök, zucchini, färska kryddor           

PANG PÅ RÖDBETAN
Mozzarella, rödbetor, chevre, valnötter, 
honung, basilika, färska kryddor     

HOGZILLA
Mozzarella, baconrulle av vildsvin från 
Vrena, syrad rödlök, dijonsenapscreme,  
färska kryddor      

LÖJJAN ........................................230 kr
Mozzarella, crème fraiche, löjrom,  
gräslök, rödlök, färsk dill och citronklyfta           ALFUNGHI .........................................................................................................95 kr

med champinjoner och lök

ANGELOS ............................................................................................................95 kr 
med skinka, champinjoner och räkor 

CALZONE .............................................................................................................95 kr
med skinka

COLOMBO .........................................................................................................95 kr
med skinka, champinjoner och ananas

MONA LISA .......................................................................................................95 kr
med skinka och champinjoner

TEFAT........................................................................................................................100 kr
med skinka                                                                

16. TONNO
 med tonfisk

17. TORI
 med skinka och räkor

18. TROPICANA
 med räkor, curry, ananas

19. VEGETARIANA
 med champinjoner, paprika och lök

20. VERONA
 med skinka, champinjoner  
 och räkor

21. VEZUVIO
 med skinka                             

ACAPULCO..............................115 kr
med oxfilé, vitlök, lök, champinjoner, 
chunky salsa och jalapeño                                                           

CEZARE .......................................115 kr
med fläskfilé, banan och bearnaisesås          

PIZZA PLANKA ...............135 kr
pizzabotten med potatispuré, strimlad 
oxfilé, färska champinjoner, vitlök 
och bearnaisesås

TORO .............................................115 kr
med oxfilé och bearnaisesås                             

GORGONZOLA ................115 kr
med oxfilé och gorgonzolaost

Klassisk Pizza 85kr Gourmetpizzor utan  
tomatsås 135kr

KARLTOFFEL
Mozzarella, rotfruktschips, tryffelsalami, 
rosmarin, färska kryddor

BBQ PIZZA
BBQ-sås, mozzarella, dragen kyckling, 
parmesan flakes, gul lök, färska kryddor

PIZZA DI PROSCIUTTO
Mozzarella, smörfrästa champinjoner, 
rödlök, prosciutto, crema di balsamico 
och ruccola

PORTO FINO
Mozzarella, oxfilé, soltorkade tomater, 
oliver, vitlök, rostad paprika och ruccola

PIZZA DI PALERMO
Mozzarella, getost crème, körsbärs 
tomater, basilika, vitlök och ruccola

Gourmetpizzor med  
tomatsås 139kr

Inbakad Pizza

149 kr

Vinnarpizzan består av en botten på 6 sorters mjöl, en tomatsås som är ett lång-
kok på Pelatitomater, socker, lök, vitlök, oregano, basilika, salt och peppar. Osten 
är en kombination av Arla Riddarfilé och Arla Red Label Mozzarella. Toppingen 
består av hängmörad kronhjort från Vrena Viltslakteri i Södermanland. Dessutom 
toppas pizzan med blancherad palsternacka i vit balsamico, skogssvamp, soltor-
kade tranbär, sörmländska lingon och avslutas med mangold och basilika.

Juryns bedömning:
Med professionalism, glädje och engagemang 
vågar årets svenska pizzamästare anta en vild 
utmaning och kombinerar fantasifullt råvaror 
och smaker som ger smaklökarna en stor, 
”skogstokig” upplevelse och tillfredsställelse.

UTSEDD TILL
SVERIGES
GODASTE 

P izza 20
11

0155-26 82 30
www.fazana.seExtra sås 15kr

HOS FAZANA 

P izzabotten!
KAN DU FÅ  
GLUTENFRI 


