


PIZZA SALGADA
ALICHE - Molho de tomate e filés de aliche
ATUM - Atum sólido e cebola
BABBO LIGHT - Peito de peru fatiado, cream cheese, 
                             alho poró e palmito
BAIANA - Mussarela, calabresa curada moída, ovos, 
                  cebola e pimenta calabresa
BROCOLI E CATUPIRY® - Brócolis com Catupiry®

CALABRESA - Calabresa curada fatiada e cebola
CAPRESE - Mussarela, tomates fatiados, bocconcino de 
                  búfala, molho pesto de azeitonas e manjericão
CARCIOFI - Mussarela, corações de alcahofra, 
                    tomate seco e manjericão

ESTILO BABBO
ABOBRINHA - Mussarela, abobrinha fatiada ao alho e 
                           azeite, salpicada de parmesão ralado
AMALFITANA - Atum sólido, Catupiry®, champignon 
                            fatiado e cebola
BASILICATA - Mussarela, coberta com alho frito
                          e manjericão
BRAVISSIMA - Tomates fatiados, queijo gorgonzola, 
                            alcaparras e parmesão
PIZZAIOLO - Mussarela, presunto, palmito, ervilha, 
                        cebola e bacon
PREMIATA - Mussarela, iscas de pimentão e berinjela 
                        ao alho e azeite

Abobrinha Caprese



CATUPIRY - Molho de tomate e Catupiry® 

ESCAROLA - Escarola refogada ao alho e azeite, cebola 
                       e mussarela
FRANGO - Peito de frango desfiado, coberto
                   com Catupiry®

LOMBO - Lombo fatiado, coberto com catupiry®

MARGUERITA - Mussarela, tomates fatiados
                             e manjericão
MILHO - Mussarela ou Catupiry®, coberta com milho
MUSSARELA - Molho de tomate e Mussarela
NAPOLITANA - Mussarela com molho de tomate e parmesão
PALMITO - Palmito, coberto com mussarela ou Catupiry®

PARMA - Mussarela, coberta com presunto di Parma
PEPPERONI - Mussarela, coberta com Pepperoni fatiado
PERU - Peito de peru fatiado, coberto com Catupiry®

POMPEIA - Catupiry®, carne seca desfiada, cebola
                     e pimenta biquinho 
PORTUGUESA - Presunto, ovos, cebola e mussarela
QUATRO QUEIJOS - Mussarela, Catupiry®, provolone
                                    e gorgonzola
ROMANA - Mussarela, tomates fatiados e filés de aliche
RÚCULA - Mussarela de búfala, manjericão, rúcula
                   e tomate seco
SHITAKE - Mussarela e cogumelos Shitake ao Shoyu
SICILIANA - Mussarela, champignon fatiado e bacon
TOSCANA - Mussarela com calabresa curada moída

Pepperoni Premiata



PIZZA DOCE
BANANA SPECIALE - Banana fatiada, coberta de açúcar, 
                                       canela e Leite Moça®

BRIGATONE - Puro chocolate ao leite, coberta com 
                         chocolate granulado
M&M COM NUTELLA® - Nutella®, coberta com M&Ms®

M&Ms® - Chocolate ao leite, coberto com M&Ms®

NUTELLA® - Nutella® e nada mais
SENSAZIONE - Chocolate ao leite e morangos fatiados
SENSAZIONE COM NUTELLA® - Nutella® e morangos 
                                                          fatiados

Pizzaiolo Marguerita

CAPRI - Mussarela, queijo Brie, presunto di Parma
              e parmesão
CARBONARA - Mussarela, panceta crocante, ovos, 
                           pimenta do reino, queijos Pecorino e 
                          Grana Padano ralados
FIRENZE - Iscas de filet mignon, coberta com Catupiry®

PORTOFINO - Mussarela, gorgonzola, presunto de 
                         Parma e geléia de figo
PREZIOSA - Mussarela, palmito, bacon e parmesão
TARANTELLA - Calabresa moída, Catupiry®, Mussarela, 
                           azeitonas picadas e palmito
TRE FUNGI - Mussarela, cogumelos Shitake, Shimeji
                       e Champignon
VEGANA - Beringela ao forno, abobrinha ao alho e 
                   azeite, palmito e tomate seco

SELEÇÃO RESERVA



BEBIDAS

PIZZA DOCE / SOBREMESA

BORDA RECHEADA

Refrigerantes, cervejas, 
vinhos e água. O que você 
precisa para acompanhar 
sua pizza, nós temos.

Pizzas doces de Chocolate, Banana, 
Nutella® e M&Ms® ou se preferir 
experimente nossas outras opções de 
sobremesas.

Deixe sua pizza incrível com 
as nossas opções de borda: 
catupiry®, mussarela, provolone, 
gorgonzola e toscana.



facebook.com/babbogiovannioficial

instagram.com/babbogiovannioficial

F. 3360-8075 / 3360-8076
contato@babbogiovanni.com.br
www.babbogiovanni.com.br
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