
                                                 

                                                     MAGIC TOWN Srl 
           Calea Buziasului, nr. 74, etaj 1 si 2, Timisoara, tel. 0770 994 947 
                                   email: magic.town.party@gmail.com 

 

 

 

MENIU ADULȚI  

 

  

1. Platou CALD   THALIA 6 persoane 3250 gr./900 gr. – 

preț: 320 lei 

Mușchi de vită, ceafă de porc, pulpe de pui, aripioare de pui, frigărui, 

piept de porc, cârnăciori prăjiți, garnitură de cartofi țărănești, orez cu 

ciuperci/ salată de murături asortată; 

Nota: indisponibil duminica, de la 10=12.30. 

 

2. Platou RECE THALIA pentru 6 persoane 2500 gr. – 

preț: 230  lei 

 

Mini frigărui caprese, roșie cu salată de vinete, bule de cașcaval, 

chifteluțe speciale, ficăței în bacon, bruschete prosciuto grana, telemea 

în mantie de mărar, grujoane de pui, ardei cu liptauer, catravete; 

 Nota: indisponibil duminica, de la 10=12.30. 

 

5. Platou italian mixt 6 persoane 800 g.- preț: 230 lei 

Salam italian  nostrano, spinata picante romana,  coppa, prosciutto 

crudo,  mozzarella vaca, grana padano, gorgonzola, roșii cherry, 

măsline, masline, rucola, grisine cu rosmarin.  

 

6. Platou italian branzeturi cu fructe 6 persoane 1kg.-  

preț: 230 lei  

Brie, grana padano, gorgonzola,mozzarela, struguri, mere,pere,  

nuci/alune de padure 
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4. Pizza family THALIA pentru 6 persoane 3140 gr. -160 

lei;  Nota: indisponibil duminica, de la 10=12.30. 

 

 

     Vegetariană 

(sos de roșii, mozzarella/cașcaval, ciuperci, ardei, roșii, măsline, 

ceapă, oregano 

Chicken Passion 

(sos de roșii, mozzarella/cașcaval, pastramă de pui, ceapă, ardei 

jalapeno, smântână, rucola) 

Prosciutto Funghi 

(sos de roșii, mozzarella/cașcaval, șuncă, ciuperci) 

Diavola 

(sos de roșii, mozzarella/cașcaval, salam picant, ardei jalapeno, ardei, 

ceapă) 

Deluxe 

(sos de roșii, mozzarella/cașcaval, salam, șuncă, ciuperci, ardei ceapă) 

Margherita 

(sos de roșii, mozzarella/cașcaval, oregano) 

Hawaii 

(sos de roșii, mozzarella/cașcaval, șuncă, ananas) 

Spiral cream 

(sos de roșii, mozzarella/cașcaval, salam, pastramă de pui, ciuperci, 

smântână) 

 

Pepperoni 

(sos de roșii, mozzarella/cașcaval,salam, extra mozzarella) 

Exotica 

(smântână, mozzarella, pastramă de pui, ananas, porumb, ardei 

jalapeno, extra mozzarella) 

White Magic 

(sos de roșii, mozzarella/cașcaval, bacon, ceapă, oregano) 

Bavarese 

(sos de roșii, mozzarella/cașcaval, ceapă, bacon, brânză gran bavarese, 

oregano) 
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Ton 

(sos de roșii, mozzarella/cașcaval, ceapă, măsline, oregano, ton) 

Rustica 

(sos de roșii, mozzarella/cașcaval, cârnați, șuncă, ardei, măsline, 

ciuperci, extra mozzarella) 

Prosciutto Crudo 

(sos de roșii, mozzarella/cașcaval, măsline, parmezan, prosciutto 

crudo, rucola) 

Meat Passion 

(smântână, mozzarella/cașcaval, salam, șuncă, pastramă de pui, extra 

mozzarella) 

Quatro Formaggi 

(sos de roșii, mozzarella/cașcaval, brânză, gorgonzola, parmezan, 

oregano) 

Extravaganzza 

(sos de roșii, mozzarella/cașcaval, salam, șuncă, pastramă de pui, 

ciuperci, ardei, măsline, ceapă, extra mozzarella) 

Mexicana 

(sos de roșii, mozzarella/cașcaval, cârnați picanți, bacon, porumb, 

ardei jalapeno, extra mozzarella) 

 

6. Pizza 32 cm THALIA, IL LOCALE,  - preț: 50 lei 

7. Focaccia cu parmezan/usturoi - 32 cm - preț: 25 lei 

     Pizza Diavola   

Quatro Stagioni 

Salamino 

Rucola e grana 

Tono e Cipola 

Nota: indisponibil duminica, de la 10=12.30. 

 

7. Focaccia cu parmezan/usturoi - 32 cm - preț: 25 lei 

8. Platou fructe de sezon 6 persoane 2.5-3 kg - preț: 170 lei 

 

9. Platou SALEURI  pentru 6 persoane 1 kg. - preț: 135 lei 
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10 . Platou PRAJITURI ASORTATE de casă 850 gr. - preț: 

145 lei; 

 

BĂUTURILE  ȘI MÂNCAREA SE ACHIZIȚIONEAZĂ 

EXCLUSIV DE LA MAGIC TOWN! 


