
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.

Ciasto bezglutenowe +4zł
 

1.  18złWłoska 
( ; sos neapolitański, ser mozzarella, oregano) na bazie mąki pszennej z Włoch
 based on Italian wheat flour; neapolitan sauce, mozzarella cheese, oregano     

2.  22złNaturalna
(bezglutenowa, ciasto na bazie mąki gryczanej; sos neapolitański, ser mozzarella, oregano)
 gluten-free dough based on buckwheat flour; neapolitan sauce, mozzarella cheese, oregano 

3.  22zł Paryska
(bezglutenowa, ciasto na bazie mąki gryczanej, sos neapolitański, ser mozzarella, oregano)
 gluten-free dough based on buckwheat flour, neapolitan sauce, mozzarella cheese, oregano

4.  25złŚląska
(sos musztardowy, kaszanka, cebula, ogórek kiszony)
 mustard sauce, black pudding, onion and pickled cucumber  

5.  25złWęgierska 
(sos sambal, ser mozzarella, salami) 
 sambal sauce, mozzarella cheese, salami  

6.   26zł  Hawajska
(sos neapolitański, ser mozzarella, szynka, ananas)      
 neapolitan sauce, mozzarella cheese, ham, pineapple 

7.   26złPoznańska
(sos neapolitański, mozzarella, szynka gotowana, pieczarki) 
                  neapolitan sauce, mozzarella, ham, mushrooms

8.  28złWegetariańska
(sos neapolitański, mozzarella, pieczarki, papryka, kukurydza, cebula, oliwki)
neapolitan sauce, mozzarella cheese, mushrooms, pepper, corn, onion, olives

9. 29zł Afrykańska 
(sos barbeque, 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
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11.  33 zł Parmeńska
(sos neapolitański, szynka parmeńska, pomidory, rukola)  
neapolitan sauce, Parma ham, tomatoes, rocket

12.  35 zł Rosyjska
(sos neapolitański, ser mozzarella, szynka, pieczarki, cebula, boczek wędzony) 
neapolitan sauce, mozzarella cheese, ham, mushrooms, onion, smoked bacon 

13.  35 zł Sycylijska
(sos neapolitański, mozzarella, papryka ostra, salami, boczek wędzony, cebula)
neapolitan sauce, mozzarella cheese, hot pepper, salami, smoked bacon, onion   

Twoja własna PIZZA  - Pizza Włoska + składniki do wyboru:
 

Cebula, czosnek, kukurydza, ogórek kiszony, pieczarki, papryka, 
pomidor, ananas, oliwki, rukola 4zł 
onion, garlic, corn, pickle, mushrooms, paprika, tomato,  pineapple, olives, arugula

Kurczak, wieprzowina, szynka, salami, boczek wędzony, tuńczyk, 
szynka parmeńska, łosoś wędzony, suszone pomidory 8zł 
chicken, pork, ham, salami, smoked bacon, tuna, Parma ham, smoked salmon, sun-dried 
tomatoes

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

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

*Promocją objęta jest najtańsza pizza z zamówienia


