
PIZZA 
      

   M               XL
   32 cm 45 cm

1. MARGHERITA   22,00 29,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, oregano

2. FUNGHI   24,00 29,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, pieczarki, oregano

3. SALAME   26,00 34,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, salami, oregano

4. FUNGHI SALAME   27,00 36,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, salami, pieczarki, oregano

5. PROSCIUTTO    26,00 36,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka cotto, oregano

6. PROSCIUTTO FUNGHI    27,00 36,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka cotto, pieczarki, oregano

7. QUATTRO STAGGIONI  35,00 42,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka cotto, papryka, pieczarki,
 kukurydza, oregano

8. CAPRICCIOSA    35,00 42,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, salami, cebula, papryka,
 pieczarki, oregano

9. TONNO    34,00 39,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, tuńczyk, cebula,
pomidorki koktajlowe, oregano

10.HAWAII 27,00 37,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka cotto, ananas, oregano

11.VEGETARIANA z grillowanymi warzywami 35,00 40,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, cebula, grillowana papryka, grillowana cukinia,
grillowany bakłażan, oliwki, oregano

12.GYROS 37,00 45,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, mięso gyros, cebula, papryka,
 czosnek, oregano

13.PRIMADONNA 35,00 43,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, salami, brokuły, oliwki, 
kukurydza, ser feta, oregano

14.MEXICANA                                   37,00 45,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, mięso mielone, cebula, papryka,
 fasola czerwona, kukurydza, papryka peperoni, czosnek, oregano

15.BROCOLI 35,00 44,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka cotto, brokuły, 
kukurydza, czosnek, oregano

16.DARIA 35,00 43,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, cebula, szynka cotto, salami, 
pieczarki, oregano

17.SZEFA 35,00 43,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, cebula, salami, papryka peperoni,
 czosnek, ser feta, oregano

18.BIANCA 35,00 43,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, cebula, papryka, kurczak, 
brokuły, czosnek, oregano



19.QUATTRO FORMAGGI 37,00 45,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, ser feta, gorgonzola, parmezan, oregano

20.MIX MIĘSNY 36,00 45,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, cebula, szynka cotto, kurczak, 
boczek, czosnek, ser feta, oregano

21.RUCOLA 36,00 45,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka parmeńska, pomidory koktajlowe
rucola, płatki parmezanu

22.WOŁOWA BBQ 38,00 46,00
sos bbq, ser mozzarella, czerwona cebula, kurczak, bekon, ser feta, papryka jalapeno,
czosnek, szarpany kotlet wołowy

23.RICOTTA 35,00 44,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka parmeńska, pomidorki koktajlowe,
rukola, serek ricotta

24.SPINACHI 36,00 44,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, suszone pomidory, prażone pestki dyni,
świeży szpinak, płaty włoskiego parmezanu, autorskie bazyliowe pesto

25.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. Z KURCZAKIEM 28,00
sos śmietanowy, ser mozzarella, świeża papryka, cebula czerwona, kurczak, brokuły, ser feta

2. WEGETARIAŃSKA 28,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, cebula, papryka, kukurydza, brokuły, pieczarki, ser feta, 
pomidorki koktajlowe, oregano

3. MEKSYKAŃSKA 28,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, papryka, mięso mielone, cebula, papryka peperoni,
 fasola czerwona, kukurydza, czosnek oregano

4. GYROS 28,00
sos pomidorowy, ser mozzarella, cebula, mięso gyros, ser feta, oregano, sos tza-ziki

   GNOCCHI
                                                  włoskie kluski ziemniaczane

1. Z KURCZAKIEM (danie zapieczone w piecu) 27,00
kluski, cebula, filet z kurczaka, papryka peperoni, brokuły, czosnek, sos śmietanowy, ser

2. Z BOROWIKAMI (danie zapieczone w piecu) 27,00
kluski, cebula, filet z kurczaka, borowiki, sos śmietanowy, ser

                                    



                   MAKARONY
1. SPAGHETTI BOLOGNA 25,00

sos mięsny, makaron, parmezan
2. SPAGHETTI CARBONARA 27,00

sos śmietanowy, makaron, boczek, jajko, parmezan
3. TAGLIATELLE Z BOROWIKAMI 27,00

sos śmietanowy, makaron, boczek, cebula, borowiki, parmezan
4. TAGLIATELLE Z KURCZAKIEM 27,00

sos śmietanowy, makaron, filet z kurczaka, pieczarki, czosnek, parmezan
5. TAGLIATELLE Z GORGONZOLĄ 28,00

sos gorgonzola, makaron świeży szpinak, prażone orzechy włoskie, kurczak, parmezan
6. RIGATONI CORDON BLUE 28,00

sos śmietanowy, makaron, filet z kurczaka, brokuły, parmezan
7. ZAPIECZENIE Z SEREM 3,50

   SAŁATKI
1. INSALATA POMODORA SPECIAL 25,00

sałata, pomidor, smażona mozzarella, grillowany filet z kurczaka, oliwki, cebula czerwona, sos
2. ITALIA 24,00

sałata, cebula czerwona, pomidor, ogórek, papryka, oliwki, ser feta, sok z cytryny, oliwa
3. GYROS 26,00

sałata, pomidor, mięso gyros, papryka czerwona, cebula czerwona, oliwki, fasola czerwona, sos tza-ziki
4. SZEFA 26,00

sałata, pomidor, ogórek, grillowany filet z kurczaka, cebula czerwona , papryka, kukurydza, sos
5. SZEFA SPECIAL Z PANIEROWANYMI POLĘDWICZKAMI 27,00

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

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

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

 DANIA OBIADOWE

  
1. PLACEK PO WĘGIERSKU 28,00

placki ziemniaczane, gulasz, sałatka wiosenna
2. GYROS DROBIOWY 26,00

frytki, gyros drobiowy, surówki, sosy
3. CZESKI SER SMAŻONY 28,00

frytki, ser smażony, bukiet surówek, sos tatarski
4. STRIPSY W ZESTAWIE 27,00

panierowane polędwiczki z kurczaka, frytki, sos do wyboru, puszka coli



 
                 ZAPIEKANKI ZIEMNIACZANE

1. Z KURCZAKIEM     26,00
cząstki ziemniaczane, kurczak, brokuły, sos pieczarkowy, ser

2. Z GYROSEM      26,00
cząstki ziemniaczane, mięso gyros, cebula, pieczarki, sos czosnkowy, ser, sos czosnkowy

3. Z TUŃCZYKIEM      26,00
cząstki ziemniaczane, tuńczyk, brokuły, cebula, ser feta, papryka peperoni,
pomidorki koktajlowe, sos czosnkowy

 BURGERY:
1. BURGER CLASSIC        24,00

opiekana bułka, soczysty kotlet wołowy 200g, sałata, pomidor, ogórek konserwowy, czerwona cebula
2. CHICKEN BURGER 24,00

opiekana bułka, grillowana pierś z kurczaka, sałata, pomidor, ogórek konserwowy, czerwona cebula
3. BEKON BURGER 27,00

opiekana bułka, soczysty kotlet wołowy 200g, sałata, pomidor, ogórek konserwowy, czerwona
cebula, chipsy bekonowe

4. CHEESEBURGER 27,00
opiekana bułka, soczysty kotlet wołowy 200g, sałata, pomidor, ogórek konserwowy, czerwona cebula
ser cheddar

5. ONION BURGER 27,00
opiekana bułka, soczysty kotlet wołowy 200g, chipsy bekonowe, smażone krążki cebulowe, ser cheddar,
sałata, pomidor, ogórek konserwowy

6. ITALIAN BURGER 27,00
opiekana bułka, soczysty kotlet wołowy 200g, biała mozzarella, rukola, sałata, pomidor, 
ogórek konserwowy, czerwona cebula, autorskie pesto

7. DOUBLE BURGER 32,00
opiekana bułka, dwa soczyste kotlety wołowe 400g (2x200g), ser cheddar x2, sałata, pomidor, ogórek konserwowy, 
czerwona cebula

ZESTAW – 35 ZŁ / DOUBLE ZESTAW 40 ZŁ SOSY DO WYBORU:
W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI: - KETCHUP
- WYBRANY BURGER - SALSA MEKSYKAŃSKA
- FRYTKI - SOS BBQ
- COCA- COLA W PUSZCE - MUSZTARDA

- SOS MAJONEZOWY

DANIA RÓŻNE:
1. FRYTKI 100g        8,00
2. STRIPSY – PANIEROWANE POLĘDWICZKI Z KURCZAKA (4szt) 15,00
3. CZĄSTKI ZIEMNIAKÓW w przyprawach 8,00
4. PALUCHY CZOSNKOWE (4szt)        8,00


