
333 21 000
Smidsrødveien 14 - Teie

s
SANSYNLIGV I S D EN  BESTE  !

Tønsberg Pizza Tønsbergpizza.no



1. Tønsberg spesial

MEDIUM STOR MEGA

9. ThaiChicken

3. Middelhavspizza

12.Kardas

11.Chief spesial

5. Milano

14.MontryPizza

7. Oriental

16. My way

2. X-Press pizza

10. Kebab pizza

4. Vegetar pizza

13.Pizza Roma

6. Big party

15. Lucky man

8. By the Way

200,-

190,-

190,-

190,-

190,-

190,-

190,-

190,-

200,-

180,-

200,-

180,-

190,-

190,-

200,-

180,-

240,-

240-

240,-

240,-

240,-

240,-

240,-

240,-

259,-

220,-

259,-

220,-

240,-

240,-

259,-

220,-

380,-

380,-

350,-

360,-

360,-

380,-

360,-

380,-

399,-

340,-

389,-

340,-

360,-

380,-

399,-

360,-

Skinke, marinert biff, pepperoni, løk, frisk paprika og fersk champignon.

Sataymarinert kylling, fersk paprika, rødløk, ananas,
peanøtter og fersk koriander. Inneholder peanøtter

Mozzarellaost, kylling, spinat, fetaost, oliven og hvitløk

Sterk marinert biff, løk, fersk champignon, oliven og jalapenos

Kjøttdeig, marinert biff, fersk champignon, purreløk og tomater

Pepperoni, bacon, marinert biff, løk og fersk champignon

Biff, fersk champignon, frisk paprika og løk

Marinert kylling, frisk paprika, tomat, mais og løk.

Velg tre typer kjøtt og tre typer grønnsaker

Pepperoni, skinke m/u ananas

Ekte kebabkjøtt, fersk champignon og løk

Fersk champignon, frisk paprika, mais løk, oliven, ferske tomater 

Bacon, purreløk, marinert biff og fersk champignon

Skinke, bacon, marinert biff, frisk paprika og løk

Marinert biffkjøtt, pepperoni, kjøttdeig, skinke, salami, løk,
frisk paprika, fersk champignon, ost m/u oliven.

Skinke, fersk champignon, frisk paprika og mozarella over og under

AMERIKANSK PIZZA

Tilbehør tilgjengelig for pizza



Nyhet

Nyhet

MEDIUM STOR MEGA

17. New Yorker 170,- 230,- 360,-
Pepperoni, kjøttboller, hvitløk, fersk champignon
og jalapenos. (sterk)

20. Virginia Spesial

22. Taco Pizza

21. Istanbul Spesial

23. Bernaise baz baz

124. BBQ pizza

126. American spesial

199,-

200,-

200,-

200,-

200,-

180,-

259,-

240,-

240,-

240,-

240,-

230,-

399,-

380,-

380,-

360,-

360,-

340,-

Skinke, marinert biff, pepperoni, løk,
frisk paprika, bacon og fersk champignon.

Tacokrydret kjøttdeig med jalapenos og en spicy salsa. Frisk paprika, 
mais og tortillachips. Sterk, men kan også lages mildere.

Marinert biff, kjøttdeig, hvitløk, paprika, jalapenos og libanesisk salat

Biff, kjøttboller, hvitløk, jalapenos og bernaise saus

Kylling, bacon, rød løk og paprika 

Kjøttdeig bolognese, løk, paprika, m/u jalapenos

18. Torpedo

19. Husets spesial

190,-

200,-

240,-

259,-

369,-

399,-
Løk, biff, skinke, pepperoni og jalapenos

Løk, biff, bacon, ekte kebabkjøtt,
fersk champignon og frisk paprika m/u oliven.

Tilbehør tilgjengelig for pizza

For good mood you have to eat our food



Super Duper 1

Super Duper 3

Super Duper 5

Super Duper 7

Super Duper 9

Super Duper 2

Super Duper 4

Super Duper 6

Super Duper 8

Super Duper 10

175,-

185,-

185,-

185,-

185,-

185,-

195,-

185,-

Skinke og fersk champignon

Kjøttdeig, bacon, mais og purre

Kjøttboller, løk, frisk paprika og mais

Skinke, kjøttboller, løk og mais

Skinke, bacon og frisk paprika

Pepperoni, frisk paprika og løk

Kjøttboller, skinke, løk og fersk 
champignon

Skinke, salami, løk og fersk champignon

Biff, kjøttboller, løk, hvitløk og jalapenos 
(sterk)

Kjøttdeig, bacon, løk, fersk champignon og 
frisk paprika

185,-

185,-

PORSJON STOR MEGA

24.Calzone (innbakt)

26.UFO (innbakt)

28. Hawaii

30. Vegetar

25. Romana (innbakt)

27. Carolina

29. Gapilon

150,-

125,-

115,-

135,-

125,-

125,-

125,-

220,-

220,-

220,-

-

-

-

220,-

280,-

280,-

280,-

-

-

-

280,-

Tomat, ost og skinke

Dobbel deig, biff eller ekte kebab, fersk champignon, 
hvitløk og hvit saus

Pepperoni, skinke og ananas

Fersk champignon, frisk paprika, løk, oliven og mais

Biff eller kebabkjøtt, løk, hvitløk og tomatsaus/hvit saus

Skinke, kebabkjøtt og ananas

Skinke, kebab, fersk champignon, løk og frisk paprika

Italiensk Pizza

SWEET DEAL

31.Margarita 110,- 200,- 220,-
Ost og tomatsaus

Tilbehør tilgjengelig for pizza



126 American spesial 125,- 200,- 260,-
Kjøttsaus, løk, sopp, og paprika m/u jalapenos

35.La luna

34.Caramba

37.Innbakt kyllingpizza

39.Kokkens KyllingSpesial (halvinnbakt)

33.Cassiatora

36.Maestro

38.Kokkens BiffSpesial (halvinnbakt)

125,-

125,-

140,- - -

140,- - -

125,-

125,-

140,- - -

220,-

220,-

220,-

220,-

280,-

280,-

260,-

280,-
Marinert biffkjøtt, skinke og løk

Skinke, reker, sopp, løk (ekstra sterk)

Løk, hvit saus og kylling

Kylling, løk, fersk champignon, tomatskiver og bearnaise

Salami, kebabkjøtt, løk og oliven

Ekte kebabkjøtt, løk og fersk champignon

Biff, løk, fersk champignon, tomatskiver og bearnaise

PORSJON STOR MEGA

41. Cho Cho pizza

40.Kokkens KebabSpesial (halvinnbakt)

125,-

140,- - -

220,- 260,-
Kebab, løk, champignon, jalapenos, hvitløk, kebabsaus
og pommes frites på toppen

Kebabkjøtt, løk, fersk champignon, tomatskiver og bearnaise

32.Capricciosa 125,- 220,- 260,-
Skinke, kebabkjøtt og fersk champignon

Ekstra kjøtt eller ost
Ekstra grønnsaker

Hvitsaus

Rødsaus

Ekstra krydder

Pizzasalat

TILBEHØR

MEDIUMSTOR MEGA

15,-
10,-

-

-

-

15-

20,- 
15,- 

- 

- 

- 

40,-
20,-

20,-

20,-

10,-



Shish tawok

Supert Tallerken

175,-

165,-

Marinert grillet kyllingfilet på spyd, grillet tomat,
og løk. Serveres med libanesisk salat og pommes frites

Ekte kebabkjøtt, kyllingkebab, libanesisk salat og pommes frites

Kaftetallerken shish kebab 160,-
Krydret lammekjøtt, libanesisk salat, tomat, løk, hvit saus og pommes frites

LIBANESISKERETTER
Alle rettene serveres med varmt hvitløksbrød 

Libanesisk Grillmix 175,-
3 stk grillspyd av lam, okse og kylling.
Serveres med brød, libanesisk salat og pommes frites

Kebabtallerken

Kyllingsnaddertallerken

Kebabsnaddertallerken

Kyllingkebabtallerken

Biffsnaddertallerken

165,-

165,-

160,-

165,-

160,-
Ekte kebabkjøtt, libanesisk salat og pommes frites

Stekt marinert kylling, bearnaise, løk, champignon, paprika, brød, salat, dressing og 
pommes frites

Ekte kebabkjøtt, bearnaise, løk, champignon, paprika,
brød, salat, dressing og pommes frites

Kyllingkebabkjøtt, libanesisk salat og pommes frites

Marinert biffkjøtt, bearnaise, løk, champignon, paprika,
brød, salat, dressing og pommes frites

TALLERKEN RETTER

Aleksandertallerken 160,-
Ekte kebabkjøtt, kebabsaus, libanesisk salat og brødbiter

Fish and Chips 165,-
Frityrstekt rødspette servert med salat, remulade og pommes frites eller kokte poteter



Kyllingkebab i pitabrød

Rulle kylling kebab

Kebab deluxe

Kylling kebab deluxe

Kebab i pita brød

Rullekebab

90,-

99,-

110,-

110,-

85,-

95,-
Kyllingkjøtt blandet med husets salat i pitabrød, med hvit saus

Ekte kebab med kyllingkjøtt i fersk lefse med libanesisk salat og hvit saus.

Kebabkjøtt i fersk lefse med libanesisk salat og hvit saus.
fetaost m/u oliven.

Kyllingkjøtt i fersk lefse med libanesisk salat og hvit saus.
fetaost m/u oliven.

Ekte kebabkjøtt blandet med husets salat i pitabrød, med hvit saus

Kebabkjøtt i fersk lefse med libanesisk salat og hvit saus.

KEBAB

Alle kebabrettene 
kan bestilles som tallerkenretter, med salat og pommes frites



Cheeseburger
Hamburger

Baconburger

Hamburger
Cheeseburger
Baconburger

HAMBURGER

HAMBURGERTALLERKEN
Hamburger med salt, mais, tomat, løk, dressing, syltet agurk og stor pommes frittes 

Barnepizza
Pølse og pommesfrites

89,-
89,-

Med ost og skinke eller pepperoni 

BARNEMENY

100g 160g 250g 333g
60,- 75,- 100,- 130
65,- 80,- 110,- 140,-
65,- 80,- 110,- 140,-

100g 160g 250g 333g
90,- 105,- 130,- 160,-
95,- 110,- 140,- 170,-
95,- 110,- 140,- 170,-

HJEMMELAGET HAMBURGER 200G
Hamburger med salt, mais, tomat, løk, dressing, syltet agurk og stor pommes frittes 

Tilbehør hamburger
Ekstra bacon 10,-
Ekstra ost 10,-

Hamburger 110,-
Hamburgertallerken 150,-

 Cheese Bacon Coleslaw

 10,- 10,- 10,-



Kyllingsalat Kylling, salat, hvitløk og dressing

Rekesalat Reker, salat og majones

Kebabsalat  Kebabkjøtt, salat, hvitløk og dressing
110,-
110,-

110,-

Husets Spesial Pasta

Lasagne al Forno

Teie spesial  Skinke, bacon, sopp, løk og fløtesaus

Nøtterøy spesial  Kyllingfilet, paprika, chili og fløtesaus

Spaghetti Bolognese  Spaghetti med kjøttsaus

150,-

160,-
160,-
160,-

150,-

Hvite pastaplater med bechamel, kjøttsaus og salat

trimlet indrefilét, og soppfløtesaus (sterk)
Frisk paprika, fersk champignon

PASTARETTER

SALATER



Ekstra 

STUDENT 
DEAL -20%

-20% på mat og 
brus for studenter
Gjelder ikke tilbudspizza

*Gjelder ved fremvisning av gyldig studentbevis

2 store pizza

2 store pizza

2 store pizza

350,-

398,-

398,-

En med skinke, fersk champignon og løk, og en med pepperoni, løk og paprika.ø

En med kjøttboller, løk, paprika, fersk champignon og bacon og en med biff, løk
og paprika. aprika, fersk champignon, ost m/u oliven.

En med skinke, biff, løk og fersk champignon og en med pepperoni, biff løk og papri-
ka,og jalapenos. (sterk)

SWEET DEALS

*utkjøring inntil 8 km
Kjøre ut maten til deg 75,- Drikke til maten 1,5L 45,-

sweet
 DEAL 375,-kun

En stor pizza med biff, skinke, pepperoni  
og ananas, og en medium pizza med biff, 
bacon, purre og fersk champignon



STØRRELSE GUIDE

ALLERGI GUIDE

MEDIUM PERSONER

STOR PERSONER

MEGA PERSONER

NØTTER

SOYA

MELK

HVETE

SELLERI

FISK

PEANØTTER

SKALLDYR

SESAMFRØ

EGG

50 CM 3-6

40 CM 2-3

30 CM 1-2

Åpningstider 
 

Alle dager 13-23 
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bestilling
333 21 000Bestilling: 333 21 000

Vi kjører alle dager  •  utkjøring innen 8 km: 60,-
Vi tar kort  •  Rabattkort: hver 10. pizza er gratis

Pizzaens er egentlig ganske gam-
mel. I år 1000 f.kr. lagde grekerne 
i sør og etruskerne i nord hver sine 
pizza typer. Da var pizzabunnen et 
grovt brød som var bakt mellom 
steinene på et bål. Når den var 
ferdig stekt, ble det dryssa forsk-
jellig krydder på deigen, og der-
etter ble den dyppa i kjøttkraft og 
forskjellige sauser.

Mange hundre år seinere tok 
romerne ideene til etruskerne og 
grekerne og lagde en variant av 
den klassiske pizzaen vi kjenner 
i dag. Seint på 1800-tallet ble 
pizzaen veldig populær i Napoli. 

Unge gutter stod ute på gatene 
og solgte pizza til frokost, lunsj og 
middag. Veldig sent på 1800-tallet 
begynte de første pizzabodene å 
komme i gatene i Napoli. Bodene 
var bare en kasse eller vogn man 
lagde pizza i, men etter hvert ble 
det mer og mer likt pizzeriaene vi 
har i dag. Der kunne folk kjøpe 
seg pizza som hadde forskjellige 
smaker.

Den første pizzeriaene i USA kom 
i 1905 i New York, men da var 
retten ganske ukjent for de fleste 
innbyggerne. I 1920-årene kom 
det flere og flere pizzeriaer som 

ble eid av vanlige familier. Folk på 
landet i USA hadde nesten ikke 
smakt pizza før etter 2. verden-
skrig, og etter det, ble pizza veld-
ig populært i hele landet. Pizzaen 
begynte å komme i flere smaker 
og fasonger, og i 1943 kom den 
første pizzaen med tykk, luftig 
bunn og mye fyll. Den fikk navnet 
Chicago Big Pan pizza.

Pizza ble mer og mer kjent etter 
hvert som årene gikk, og små land 
i Europa fikk pizza på 1950-tallet. 
Pizzaen kom til Norge på 1960-tal-
let, men ble ikke populært før på 
1970-80 tallet.

Pizzaens historie

Åpningstider:
Alle dager: 13.00 – 23.00

www.tonsbergpizza.no

Vi baker alt selv!




