
 

PIZZA 
Promocja 

weekendowa -10%** 
*Promocja weekendowa obowiązuje  od piątku do niedzieli i dotyczy 

tylko zamówień na wynos z odbiorem własnym 32cm 50cm 32cm 50cm 

1.Margherita-  sos pomidorowy, ser, oregano 27,90 45,90 25,10 41,30 
 

2. Vesuvio- sos pomidorowy, ser, szynka, oregano 29,90 49,90 26,90 44,90 

 

3. Szwarcwaldzka- sos pomidorowy, ser, szynka  

szwarcwaldzka, suszone pomidory, rukola,  oregano 
35,90 58,90 32,30 53,00 

 

4.Capricciosa- sos pomidorowy, ser, szynka, pieczarki, 

oregano 
31,90 53,90 28,70 48,50 

 

5.Hawai- sos pomidorowy, ser, szynka, ananas, oregano 31.90 53,90 28,70 48,50 
 

6.Rucola- sos śmietanowy, ser, ser feta, kurczak, 

pomidor, rukola, oregano 
35,90 58,90 32,30 53,00 

 

7.Salami- sos pomidorowy, ser, salami, oregano 31,90 53,90 28,70 48,50 
 

8.La Maffia- sos pomidorowy, ser, cebula, boczek 

wędzony,  papryka świeża, oregano 
35,90 58,90 32,30 53,00 

 

9.Simone- sos pomidorowy, ser, salami,  pieczarki, 

cebula,  papryka peperoni, oregano 
35,90 58,90 32,30 53,00 

 

10.Frutti di Mare- sos pomidorowy, ser, owoce morza, 

czosnek, cebula,  oregano 
39,90 61,90 35,90 55,70 

 

11.Vegetariana- sos pomidorowy, ser,  pieczarki, 

papryka ,kukurydza, oliwki, brokuły, cebula, oregano 
32,90 54,90 29,60 49,40 

 

12.Wiejska- sos pomidorowy, ser, boczek wędzony, 

kiełbasa, kiełbasa peperoni, kukurydza, cebula, oregano 
38,90 59,90 35,00 53,90 

 

13.Spinachi- sos śmietanowy, ser, szpinak siekany, ser 

ricotta, czosnek, oregano 
32,90 54,90 29,60 49,40 

 

14.Gruszkowa - sos śmieranowy, ser, gruszka,                                

lazur, orzechy włoskie, oregano 
35,90 58,90 32,30 53,00 

 

15. Asparagi – sos śmietanowy, ser, szynka 

szwarcwaldzka, szparagi, ser feta,oregano 
35,90 58,90 32,30 53,00 

 

16.Serowa Uczta – sos śmietanowy, ser, ser feta, ser 

lazur, ser ricotta, oregano 
35,90 58,90 32,30 53,00 

 

17.Indiana- sos pomidorowy, ser, kurczak,  kukurydza, 

pieprz czarny, tabasco, oregano  
32,90 54,90 29,60 49,40 

 

18.Costa Nostra- sos pomidorowy, ser,  szynka, bekon, 

pieczarki, ogórek konserwowy, cebula, oregano 
38,90 59,90 35,00 53,90 

 

19.Tonno- sos pomidorowy, ser, tuńczyk,  pomidor,  

oregano 
32,90 54,90 29,60 49,40 

 

20. Bolognese BBQ- sos pomidorowy, ser, bolognese, 

cebula, sos barbecue, oregano 
35,90 58,90 32,30 53,00 

 

21.Macaroni- sos śmietanowy, ser, makaron spaghetti, 

kurczak, brokuły,  oregano 
33,90 55,90 30,50 50,30 

 

22.Siciliana- sos pomidorowy, ser, anchois, oliwki, 

kapary, czosnek, pieprz, oregano 
38,90 59,90 35,00 53,90 

 

23.Chrupiąca uczta- sos pomidorowy, ser, kabanosy,                 

papryka peperoni, kukurydza, nachosy, oregano 
35,90 58,90 32,30 53,00 

 

24. Toscana– sos pomidorowy, ser,                               

kurczak,  suszone pomidory, oliwki, rukola,  oregano 
35,90 58,90 32,30 53,00 

 

25.Speciale- sos pomidorowy, ser, kiełbasa peperoni,  

papryka peperoni,  tabasco, oregano 
35,90 58,90 32,30 53,00 

 

26.Calabrese- sos pomidorowy, ser, szynka, pieczarki, 

kiełbasa peperoni,  oliwki,   cebula, oregano 
38,90 59,90 35,00 53,90 

 

27.Dracula- sos śmietanowo-czosnkowy, ser, kurczak, 

pieczarki, cebula, oregano 
35,90 58,90 32,30 53,00 

 

28.Kebab Pizza- sos pomidorowy, ser, kebab, pieczarki,  

papryka peperoni, pomidor, oregano 
35,90 58,90 32,30 53,00 

 

29.Dobra Uczta- sos pomidorowy, ser, szynka, bekon, 

kebab, kiełbasa salami , oregano 
39,90 61,90 35,90 55,70 

 

30.Orientalna- sos pomidorowy, ser,  pieczarki,  ananas,  

kurczak, curry, oregano 
35,90 58,90 32,30 53,00 

 

31. Kompozycja własna- sos pomidorowy, ser, oregano 

każdy dodatek: warzywa/pozostałe 

każdy dodatek: mięso/ryby/sery 

27,90 
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NOWOŚĆ! 


