
PIZZA 
      

   M               XL
   32 cm 45 cm

1. MARGHERITA   15,00 24,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, oregano

2. FUNGHI   18,00 24,50
sos pomidorowy, ser mozzarella, pieczarki, oregano

3. PEPERONI  18,00 25,50
sos pomidorowy, ser mozzarella, papryka,
 papryka jalapeno, oregano

4. SALAME   21,00 29,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, salami, oregano

5. FUNGHI SALAME   23,00 30,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, salami, pieczarki, oregano

6. PROSCIUTTO    21,00 29,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka, oregano

7. PROSCIUTTO FUNGHI    23,00 30,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka, pieczarki, oregano

8. QUATTRO STAGGIONI  27,00 34,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka, papryka, pieczarki,
 kukurydza, oregano

9. CAPRICCIOSA    27,00 34,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, salami, cebula, papryka,
 pieczarki, oregano

10.TONNO    26,00 31,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, tuńczyk, cebula,
 kukurydza, oregano

11.HAWAII 21,00 30,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka, ananas, oregano

12.VEGETARIANA 24,00 30,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, cebula, papryka, pieczarki, 
kukurydza, oregano

13.GYROS 27,00 34,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, mięso gyros, cebula, papryka,
 czosnek, oregano

14.PRIMADONNA 28,00 34,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, salami, brokuły, oliwki, 
kukurydza, ser feta, oregano

15.MEXICANA                                   28,00 35,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, mięso mielone, cebula, papryka,
 fasola czerwona, kukurydza, papryka peperoni, czosnek, oregano

16.CAPRI 27,00 33,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, pomidorki koktajlowe, rukola, 
parmezan, oregano

17.BROCOLI 27,00 32,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka, brokuły, 
kukurydza, czosnek, oregano

18.VEGETARIANA Z GRILLOWANYMI WARZYWAMI 28,00 33,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, cebula, grillowana papryka, bakłażan, 
cukinia, oregano



19. INFERNO 27,00 34,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, papryka, mięso mielone,
 czosnek, ser feta, oregano

20.DARIA 27,00 34,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, cebula, szynka, salami, 
pieczarki, oregano

21.SZEFA 27,00 34,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, cebula, salami, papryka peperoni,
 czosnek, ser feta, oregano

22.BIANCA 27,00 34,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, cebula, papryka, kurczak, 
brokuły, czosnek, oregano

23.QUATTRO FORMAGGI 27,00 35,00
sos pomidorowy, cztery rodzaje sera, oregano

24.GAMBRETTI  27,00 33,00
sos pomidorowy, grillowana cukinia, krewetki, czosnek, oregano

25.GRECE 28,00 34,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, cebula,pomidor, oliwki, 
salami, papryka peperoni, ser feta, oregano

26.MIX MIĘSNY 29,00 35,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, cebula, szynka, kurczak, 
boczek, czosnek, ser feta, oregano

27.RUCOLA 27,00 34,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka parmeńska, 
rucola, płatki parmezanu

28.GORGONZOLA 29,00 34,00
sos śmietanowy, ser mozzarella, ser gorgonzola, cebula, szpinak, kurczak, oregano

29.DODATKI DO PIZZY
warzywa 2,50   3,50
sery, ryby, mięso 4,00   5,50
sosy 2,00   3,00

  

       BAGIETKI
                                         Pizza w formie zawijanej bagietki (ok. 30 cm)

1. MIĘSNA 22,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, mięso mielone, cebula, czosnek, ser feta, oregano

2. WEGETARIAŃSKA 22,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, cebula, papryka, kukurydza, brokuły, pieczarki, ser feta, oregano

3. MEKSYKAŃSKA 22,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, papryka, mięso mielone, papryka peperoni,
 fasola czerwona, pieczarki, czosnek, ser feta, oregano

4. Z TUŃCZYKIEM 22,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, cebula, papryka, tuńczyk, ser feta, oregano

5. Z SZYNKĄ I SALAMI 22,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka, salami, ser feta, oregano

6. GYROS 22,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, cebula, mięso gyros, ser feta, oregano, sos tza-ziki



   GNOCCHI
                                              włoskie kluski ziemniaczane zapiekane w piecu

1. Z KURCZAKIEM 22,00
kluski, cebula, filet z kurczaka, papryka peperoni, brokuły, czosnek, sos śmietanowy, ser

2. WEGETARIAŃSKIE 22,00
kluski, papryka, pieczarki, brokuły, kukurydza, sos śmietanowo- pomidorowy, ser

3. Z BOROWIKAMI 23,00
kluski, cebula, filet z kurczaka, borowiki, sos śmietanowy, ser

4. Z KURCZAKIEM I SZPINAKIEM 22,00
kluski, cebula, filet z kurczaka, szpinak, sos serowy, ser

                                    

                   SPAGHETTI – MAKARONY
1. AL POMODORO 15,00

sos pomidorowy, makaron, czosnek, parmezan
2. BOLOGNA 19,00

sos mięsny, makaron, parmezan
3. CARBONARA 22,00

sos śmietanowy, makaron, boczek, jajko, parmezan
4. DEL PIERRO 22,00

sos pomidorowo-śmietanowy, makaron, krewetki, brokuły, czosnek, papryczki piri-piri
5. MAFIA 22,00

sos śmietanowy, makaron, mięso mielone, pieczarki, papryka peperoni, czosnek, parmezan
6. POLO 22,00

sos śmietanowy, makaron, kurczak, szpinak, czosnek, parmezan

                                           TAGLIATELLE
                                              makaron wstążki, możliwość zapieczenia z serem

1. Z BOROWIKAMI 22,00
sos śmietanowy, makaron, boczek, cebula, borowiki, parmezan

2. Z KURCZAKIEM 22,00
sos śmietanowy, makaron, filet z kurczaka, pieczarki, czosnek, parmezan

3. ZAPIECZENIE Z SEREM   3,50



  RIGATONI
                                          makaron rurki, możliwość zapieczenia z serem

1. CORDON BLUE 22,00
sos śmietanowy, makaron, filet z kurczaka, brokuły, parmezan

2. DIAVOLO 22,00
sos pomidorowy, makaron, boczek, oliwki, papryka peperoni, czosnek, parmezan

3. PROSCIUTTO 21,00
sos śmietanowy, makaron, szynka, kukurydza, czosnek,, parmezan

4. TONNO 22,00
sos śmietanowo-pomidorowy, cebula, tuńczyk, oliwki, papryka pepperoni

5. ZAPIECZENIE Z SEREM   3,50

                   POTRAWY ZAPIEKANE
1. LASAGNE 22,00

sos bolognese, makaron, szynka, pieczarki, śmietana, ser
2. SZPINAK Z PIECZARKAMI 21,00

sos śmietanowy, cebula, boczek, pieczarki, szpinak, czosnek, ser
                                         Do potraw zapieczonych dodajemy grzanki czosnkowe

   SAŁATKI
1. INSALATA POMODORA SPECIAL 21,00

sałata, pomidor, smażona mozzarella, grillowany filet z kurczaka, oliwki, cebula czerwona, sos
2. CAPRESE 13,00

pomidor, ser mozzarella, oliwa, bazylia
3. ITALIA 19,00

sałata, cebula czerwona, pomidor, ogórek, papryka, oliwki, ser feta, sok z cytryny, oliwa
4. MISTA 21,00

sałata, szynka, tuńczyk, pomidor, ogórek, kukurydza, fasola czerwona, jajko, sos
5. GYROS 21,00

sałata, pomidor, mięso gyros, papryka czerwona, cebula czerwona, oliwki, fasola czerwona, sos tza-ziki
6. SZEFA 21,00

sałata, pomidor, ogórek, grillowany filet z kurczaka, cebula czerwona , papryka, kukurydza, sos
7. SEROWA Z PESTKAMI DYNI 21,00

sałata, pomidory koktajlowe, ser gorgonzola, ser feta, ser mozzarella, oliwki, prażone pestki dyni
8. SZEFA SPECIAL Z PANIEROWANYMI POLĘDWICZKAMI 22,00

sałata, pomidory koktajlowe, ogórek, papryka czerwona, cebula, panierowane polędwiczki z kurczaka, kukurydza,
pestki dyni, sos

                                     Do sałatek dodajemy grzanki czosnkowe (2 szt)
                                            Wybierz swój sos do sałatki:

– sos majonezowy
– sos włoski
– sos czosnkowo-koperkowy
– oliwa



 DANIA OBIADOWE
wszystkie mięsa są grillowane

1. KOTLET SCHABOWY Z PIECZARKAMI 25,00
ryż, frytki, lub talarki, bukiet surówek

2. SCHAB PO PROWANSALSKU 25,00
ryż, frytki lub talarki, buket surówek

3. PIERŚ Z KURCZAKA W SOSIE PIECZARKOWYM    25,00
ryż, frytki lub talarki, bukiet surówek

4. PIERŚ Z KURCZAKA W SOSIE GORGONZOLA    25,00
ryż, frytki lub talarki, bukiet surówek   

5. PLACEK PO WĘGIERSKU 24,00
bukiet surówek

6. GYROS DROBIOWY 21,00
frytki lub ryż, gyros drobiowy, surówki, sosy

7. CZESKI SER SMAŻONY 24,00
frytki, ser smażony, surówki, sos tatarski

8. STRIPSY W ZESTAWIE 22,00
panierowane polędwiczki z kurczaka, frytki, sos do wyboru, puszka coli

                  ZAPIEKANKI ZIEMNIACZANE

1. Z KURCZAKIEM     22,00
talarki ziemniaczane, kurczak, brokuły, sos pieczarkowy, ser

2. WEGETARIAŃSKA      22,00
talarki ziemniaczane, brokuły, szpinak, cebula, sos gorgonzola, ser

3. Z MIĘSEM MIELONYM      22,00
talarki ziemniaczane, mięso mielone, cebula, papryka, sos czosnkowy, ser

4. Z GYROSEM      22,00
talarki ziemniaczane, mięso gyros, cebula, pieczarki, sos czosnkowy, ser

5. Z TUŃCZYKIEM      22,00
talarki ziemniaczane, tuńczyk, brokuły, cebula, ser feta, papryka peperoni, sos czosnkowy



MENU DLA DZIECI:

1. STRIPSY – PANIEROWANE POLĘDWICZKI Z KURCZAKA 15,00
panierowane polędwiczkI 2 szt, frytki, surówka dnia

2. PIZZA MINI – KLASYCZNA (ok. 26 cm średnicy) 13,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, oregano

3. PIZZA MINI – Z SZYNKĄ (ok. 26 cm średnicy) 18,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka, oregano

4. PIZZA MINI – HAWAJSKA (ok. 26 cm średnicy) 19,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka, ananas, oregano

5. SPAGHETTI AL' POMODORO 16,00
sos pomidorowy, makaron spaghetti

 

DANIA RÓŻNE:
1. FRYTKI 100g        7,00
2. TALARKI 150g        8,00
3. STRIPSY – PANIEROWANE POLĘDWICZKI Z KURCZAKA (4szt) 12,00
4. PIECZYWO CZOSNKOWE (3 grzanki)        6,00



BRUSCHETTA:
Włoskie pieczywo z pieca

1. Bruschetta z salami i mozzarellą

2. Bruschetta z tuńczykiem i mozzarellą

3. Bruschetta z pomidorem, bazylią i mozzarellą

         CENA: 13 zł


