
Pizza 
32 cm

Według tradycyjnych i nowych przepisów z całego świata, sos 
ze świeżych pomidorów i ziół na bazie unikalnej receptury neapolitańskiej, 

prosto z włoskiego pieca.

1.  18złWłoska 
(sos neapolitański, ser mozzarella, oregano)   
neapolitan sauce, mozzarella cheese, oregano     

2.  21złParyska
(sos neapolitański, ser mozzarella, pieczarki)
 sauce, mozzarella cheese, championsneapolitan 

3.  25złWęgierska 
(sos sambal, ser mozzarella, salami) 
 sambal sauce, mozzarella cheese, salami  

4.   26zł  Hawajska
(sos neapolitański, ser mozzarella, szynka, ananas)      
 neapolitan sauce, mozzarella cheese, ham, pineapple 

5.   26złPoznańska
(sos neapolitański, mozzarella, szynka gotowana, pieczarki) 
                  neapolitan sauce, mozzarella, ham, mushrooms

6. 27zł   Atlantycka  
(sos neapolitański, mozzarella, tuńczyk, oliwki, cebula) 
 neapolitan sauce, mozzarella, tuna, olives, onion

7.  28złAmsterdamska
(sos neapolitański, mozzarella, szynka, pieczarki, oliwki, pomidor) 
 neapolitan sauce, mozzarella, ham, champions, olives, tomatoes

 8.  28złGrecka 
(sos neapolitański, mozzarella, feta, pomidor, oliwki)
 neapolitan sauce, mozzarella, feta, tomatoes, olives

9. 29zł Afrykańska 
(sos barbecue, salami, ostra papryka, ser mozzarella)       
 barbecue sauce, salami, hot pepper, mozzarella cheese
   
10. 32 złBamberska 
(sos neapolitański, kurczak grillowany, mozzarella, papryka, 
pieczarki, cebula)            
     neapolitan sauce, grilled chicken, mozzarella, champions, onion 
  
11.  33 zł Parmeńska
(sos neapolitański, szynka parmeńska, pomidory, rukola)  
neapolitan sauce, Parma ham, tomatoes, rocket                            



Pizza 
32 cm

Twoja własna PIZZA  - Pizza Włoska + składniki do wyboru:

Cebula, czosnek, kukurydza, ziemniaki, jajko, ogórek kiszony  2 zł
Onion, garlic, corn, potatoes, egg, pickle
Pieczarki, papryka, pomidor, ananas, oliwki  5 zł
Mushrooms, paprika, tomato,  pineapple, olives
Szpinak, pomidor suszony, cukinia, brokuły, rukola, feta  5 zł
Spinach, dried tomato, broccoli, ruccoli
Mięso  (kurczak , szynka, salami, bekon) 6 zł 
Meat (chicken, ham, salami, bacon
Tuńczyk, anchois, kapary  8zł
Tuna, anchois, olives, capers 
Szynka parmeńska crudo  9 zł 
Fiam crudo
Łosoś wędzony, krewetki  15zł
Salomon, shrimps

Sosy: pomidorowy, czosnkowy, tysiąca wysp, jogurtowy, ketchup 3,00zł
Sauces: tomato, garlic, Thousand Islands, yoghurt

Przy zamówieniu 3 pizz czwarta pizza gratis*
Przy zamówieniu 2 pizz trzecia za pół ceny*

*Promocją objęta jest najtańsza pizza z zamówienia


