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Zapraszamy codziennie
od 12:00 do 22:00  

ZAMÓW PIZZĘ Z DOWOZEM!



PIZZA
36 cm

1. Margherita
sos pomidorowy, mozzarella                     22 zł

2. Funghi
sos pomidorowy, mozzarella, pieczarki              24 zł

3. Prosciutto Cotto
sos pomidorowy, mozzarella,
szynka prosciutto cotto                        26 zł

4. Capricciosa
sos  pomidorowy, mozzarella,
szynka prosciutto cotto, pieczarki                     28 zł

5. Hawaiano
sos pomidorowy, mozzarella,
szynka prosciutto cotto, ananas                     28 zł

6. Salame Napoli
sos pomidorowy, mozzarella, salami napoli                    30 zł

7. Diavola
sos pomidorowy, mozzarella, salami pepperoni,
papryczki pepperoni                      28 zł

8. Pesto
sos pomidorowy, mozzarella fior di latte, pesto bazyliowe,
suszone pomidory, świeża bazylia                     30 zł

9. Mozzarella
sos pomidorowy, mozzarella fior di latte,
pomidorki koktajlowe, oliwki, świeża bazylia                    30 zł

10. Salame Piccante
sos pomidorowy, mozzarella fior di latte,
salami piccante, jalapeno                     30 zł

11. Prosciutto di Parma
sos pomidorowy, mozzarella,
szynka prosciutto crudo, rukola, parmezan                     34 zł

12. Anchois
sos pomidorowy, mozzarella, anchois, kapary                    32 zł

13. Mascarpone
sos śmietanowy, mozzarella fior di latte, szpinak,
gorgonzola, mascarpone                      32 zł

14. Ricotta
sos pomidorowy, mozzarella fior di latte, chorizo, ricotta,
bazylia, pomidorki koktajlowe                     32 zł

15. Carne
sos pomidorowy, mozzarella, pieczarki, boczek,
salami, cebula, czosnek                      34 zł

16. Spinaci
sos pomidorowy, mozzarella, świeży szpinak,
suszone pomidory, prażony słonecznik, czosnek                   31 zł

17. Formaggio
sos pomidorowy, mozzarella, feta, gorgonzola,
mozzarella fior di latte                     34 zł

18. Pollame
sos pomidorowy, mozzarella, kurczak, cebula,
kukurydza, pieczarki                      32 zł

SAŁATKI

1. Cesare
mix sałat, ogórek, pomidor, papryka,
kukurydza, kurczak,
cebula, sos czosnkowy                    21 zł

2. Greco
mix sałat, pomidor, ogórek, feta,
oliwki, cebula, sos winegret                   20 zł

3. Mattina  
rukola, szpinak, mozzarella fior di latte,
oliwki, suszone pomidory,
orzeszki pinii, oliwa                    21 zł
         

NAPOJE
Pepsi\Lipton (1 l)                       8 zł

Pepsi\Lipton (0,5 l)                       5 zł

Oranżada - San Pellegrino (0,33 l)                     6 zł

Woda (0,5 l)                       4 zł

SOSY

Pomidorowy                       3 zł

Pomidorowy ostry                      3 zł

Czosnkowy                       3 zł

Oliwa                       3 zł

19. Tonno
sos pomidorowy, mozzarella, tuńczyk,
cebula czerwona, kukurydza                    30 zł

20. Mattina
sos śmietanowy, chorizo, pomidorki koktajlowe,
rukola, parmezan                     34 zł

21. Capra
sos pomidorowy, mozzarella fior di latte,
ser kozi, rukola, orzeszki pinii                    33 zł

22. Pera
sos śmietanowy, gruszka, gorgonzola,
orzechy włoskie, miód                     33 zł

Dodatki mięsne /ser 5zł, warzywa 3zł


