pizze
vegetar
MARGHERITA 110,-

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

SWEET TRUFFLE 100,-

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

DENNY SPECIAL 110,-

Mozzarella, kartoffel, gedeost, rosmarin og
trøffelolie.

årstidens signaturpizza
PUMPKIN IS THE NEW BLACK 135,Bøffelmozzarella, græskarpuré, syltet
græskar, græskarkerner, palmekål og
pancetta.
Smuk og vanvittigt lækker!

gris
SALUMI 100,-

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

GORM’S HAWAII 125,-

Alt andet end en klassisk Hawaii pizza!
Tomat, mozzarella, prosciutto cotto, cherrytomat,
padronpeber, mascarpone, frisk ananas og basilikum.

MISS WISHBONE 125,-

lokal pizza
BAG TREMMER 140,Specielt udviklet til Gorm’s i
Horsens i samarbejde med Fængslet, og
inspireret af de gamle madplaner fra
Horsens Statsfængsel.
Bund af fuldkorn, mozzarella,
kartoffel, creme fraiche, persille,
syltede sagogryn, grønkål, pancetta
(italiensk peberbacon) og
trøffeltapenade.
“En virkelig velsmagende pizza, når
man tænker på, at den er inspireret af
fængselsmad. Så god, at den burde være
bag tremmer.”
- Gorm Wisweh

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

okse
GORM’S HOTTIE 125,-

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

pimp your pizza 20,- pr. stk
-

VORES EGEN PESTO & RUCOLA
FRISK BØFFELMOZZARELLA
CREMET MASCARPONE
RICOTTA
MILD GEDEOST
PROSCIUTTO COTTO - KOGT ITALIENSK SKINKE
16 MÅNEDERS MODNET PARMASKINKE
SPICY VENTRICINA SALAMI
PANCETTA
PARMESAN 10,-

pizzaklappere

(før 16:00)

En pizzaklapper er en halv pizzza foldet sammen omkring sprød salat og
dressing.
Klapperen så dagens lys første gang i 2011 ved Gorm’s i Torvehallerne,
som et hurtigt alternativ til de travle Torvehalsgæster.

GITTE
STALLONE 70,Salat, mozzarella, kartoffel, rygeostcreme, karse, agurk og hjemmerimmet
laks rørt med urter.

SPICY
SALUMI 70,Salat, tomat, mozzarella, spicy “Ventricina” salami, grillet artiskok og
urtedressing.

PARMA-PESTO
70,Salat, tomat, mozzarella, semidried tomat, parmaskinke og basilikumpesto.

side

HVIDLØGSBRØD 50,-

Måske verdens bedste
hvidløgsbrød. Nok til at dele!

salat
Gorm’s CaeSAR 110,-

Plukket unghane, sprød pancetta, hjertesalat,
rucola, edemamebønner, rugchips, parmesan og
hjemmerørt dressing.

desserter
DESSERTPIZZA 85,-

Syndig, men lækker! Nutella, marshmallows,
banan og hasselnødder. Perfekt til at dele!

VINDER AF TAKE AWAY AWARDS 2018
Vidste du, at vi vandt prisen
som årets kæderestaurant til
Danish Take Away Awards 2018.
Vinderen blev fundet blandt
mere end 30.000 afgivne
stemmer.

RING PÅ 6040 1215
FOR AT BESTILLE!
Bemærk at vi kun tilbyder
afhentning i restauranten, og
at travlhed i restauranten
kan medføre, at vi takker nej
til bestillingen.

