BØRNE pizze

Gælder for børn under 12 år!
Hos Gorm’s kan børnene vælge de samme pizze
som de voksne, dog er de lidt mindre.

årstidens signaturpizza

lokal pizza

SUMMER VEGGIE 75

NORDIC PASTRAMI 75

Vegetarpizza, der smager vidunderligt af sommer
og sol.
Tomatsauce, bøffelmozzarella, cherrytomat, grillet
aubergine, grillet squash, grillet padron, ricotta,
røgede mandler, olivenolie og frisk basilikum.

Kan kun fås hos Gorm’s i Torvehallerne!
Tomat, mozzarella, rygeost creme, kalvetunge,
cherry tomat, syltede rødløg, agurkekugler, karse
og rugbrødscroutoner.

Vi har længe leget med tanken om en vaskeægte
vegetarisk sommerpizza. Nu har vi fundet den helt
rette formel, og så kan sommeren bare komme an.

”En sand gastronomisk oplevelse, der er lavet i
samarbejde med bornholmer drengene fra Michelin
restauranten Kadeau. Denne utraditionelle pizza er
i sandhed pizzaen, du ikke vidste at du elskede”
- Gorm Wisweh

vegetar

okse

MARGHERITA 75

GORM’S HOTTIE 75

- The mother of all pizze! Tomat, bøffelmozzarella,
cherrytomat, basilikumolie og frisk basilikum.
Tip! Prøv med frisk bøffelmozzarella efter ovnen.

SWEET TRUFFLE 75

Toma Piemontese ost, sød kartoffel, chili-fraiche,
salvie og trøffeltapenade.

DENNY SPECIAL 75

Mozzarella, kartoffel, gedeost, rosmarin og
trøffelolie.

Krydret pizza med oksekød fra fritgående
kødkvæg fra Kildegaarden ved Mariager Fjord.
Tomat, mozzarella, ricotta, grøn peber, braiseret
okse med chili, hvidløg og persille. Toppes med
agurkerelish, chilitapenade og frisk basilikum.

pimp your pizza 20 pr. stk
- VORES EGEN PESTO & RUCOLA
- FRISK BØFFELMOZZARELLA

gris

- CREMET MASCARPONE

SALUMI 75

- PROSCIUTTO COTTO - KOGT ITALIENSK SKINKE

- RICOTTA
- MILD GEDEOST

Ikke så meget lir, bare gode råvarer!
Tomat, mozzarella og spicy “Ventricina” salami.

GORM’S HAWAII 75
Alt andet end en klassisk Hawaii pizza!
Tomat, mozzarella, prosciutto cotto, cherrytomat,
grøn peber, mascarpone, frisk ananas og basilikum.

MISS WISHBONE 75
Tomat, mozzarella, kartoffel, rosmarin, vores
fantastiske parmaskinke modnet i 16 måneder,
pesto og rucola.

parmesan på
din pizza+10

fuldkorns
bund +10

glutenfri
bund* +20

- 16 MÅNEDERS MODNET PARMASKINKE
- SPICY VENTRICINA SALAMI
- PANCETTA

GORM’S OG BØRNEPIZZAKONGERNE
Hos Gorm’s ønkser vi at udfordre børnenes
smagsløg, hvorfor de kan vælge mellem de
samme pizze som de voksne.

“Børn kan lide meget forskellig mad!
Og jeg mener at man skal udfordre de små
størrelser på dette, så de ikke altid ender med den
samme pizza med skinke og ost.
Derfor kan børnene vælge de samme sjove og
udfordrende pizze som de voksne”
Gorm Wisweh

Historien om Gorm
Der var engang en dreng ved navn Gorm, som elskede pizza. Han var faktisk så vild med pizza,
at han altid lavede lækre pizzaer til hans venner og familie på Bornholm.
Gorm elskede at have pizzarester med på madpakken i skolen, for så følte han sig nemlig som
kongen af frikvarteret. Gorm spiste faktisk så meget pizza, at han blev kaldt “Pizza Gorm” af sine venner.
En dag besluttede Gorm, at alle skulle have lov til at smage hans lækre pizzaer.
Derfor åbnede han sit eget pizzeria, og så kunne han også selv få lov til, at spise alle de pizzaer han kunne :)
Både børn og voksne var vilde med Gorm’s pizzaer, så han besluttede at åbne flere
pizzeriaer, så flere danskere kunne smage hans pizzaer.
Vi håber at du bliver ligeså vild med pizzaer som Gorm er.

Pssst!
Børn må selvfølgelig også bestille ting fra de voksnes menukort.

Vidste du at..
Verdens længste pizza blev lavet i Napoli i 2016, og var 1.8 kilometer lang. Til at lave pizzaen var der
100 kokke, der arbejdede 11 timer, for at sammensætte 2.000 kg. mel, 1.600 kg. tomater, 2.000 kg.
mozzarella og 30 kg. frisk basilikum til at lave verdens længste Margherita pizza.

