Pizza
Ciasto zwykłe lub graham

40cm

50cm

2.PROSCIUTTO

22,90 zł

29,90 zł

3.CAPRICCIOSA

23,90 zł

30,90 zł

4.ITALIA

24,90 zł

31,90 zł

5. VEGETARIANO

28,90 zł

35,90 zł

6. EL PABLO

25,90 zł

32,90 zł

7. KEBAB

24,90 zł

31,90 zł

8. STELLA

25,90 zł

32,90 zł

9. FIT

28,90 zł

35,90 zł

10. PEPERONI (ostra)

25,90 zł

32,90 zł

11. SALAME

24,90 zł

31,90 zł

12. DECORO

27,90 zł

34,90 zł

13. ANANAS

24,90 zł

31,90 zł

14. UOVO

26,90 zł

33,90 zł

15. SAPORE

24,90 zł

31,90 zł

16. MODESTO

24,90 zł

31,90 zł

17. BOLOGNESE

26,90 zł

34,90 zł

18. TESORO

28,90 zł

35,90 zł

na podkładzie pomidorowym lub czosnkowym

1.MARGHERITA
(sos*, ser, oregano)

(sos*, ser, szynka, oregano)

(sos*, ser, szynka, pieczarki, oregano)
(sos*, ser, szynka, pieczarki, kukurydza, oregano)

18,90 zł

(sos*, ser, pieczarki, cebula, papryka słodka, oliwki, kukurydza, szparagi, oregano)
(sos*, ser, salami, cebula, peperoni, pieczarki, czosnek, oregano)
(sos*, ser, gyros, cebula, papryka słodka, oregano)
(sos*, ser, szynka, pieczarki, papryka słodka, czosnek, oregano)
(sos*, ser, ser pleśniowy, awokado, pomidor, pestki słonecznika)
(sos*, ser, salami, pieczarki, papryka jalapeno, cebula, oregano)
(sos*, ser, salami, oliwki, papryka słodka, oregano)
(sos*, ser, bekon, salami, cebula, kukurydza, szparagi, oregano)
(sos*, ser, szynka, ananas, kukurydza, oregano)
(sos*, ser, bekon, pieczarki, cebula, jajko sadzone, oregano)
(sos*, ser, szynka, brokuły, czosnek, cebula, oregano)
(sos*, ser, salami, szynka, cebula prażona, oregano)
(sos boloński z mięsem, ser, ogórek kiszony, cebula)

(sos*, ser, szynka, kurczak, papryka słodka, kukurydza, brokuły, pieczarki, oregano)

25,90 zł

19. CETRIOLO

40cm

26,90 zł

(sos*, ser, szynka, jajko na twardo, ogórek kiszony, papryka słodka, oregano)

50cm
33,90 zł

20. KALAMAKI

26,90 zł

33,90 zł

21. QUATRO FORMAGGI

26,90 zł

33,90 zł

22. TONNO CIPOLA

23,90 zł

30,90 zł

23. FRUTTI DI MARE

25,90 zł

34,90 zł

24. SPINACI

23,90 zł

31,90 zł

25. FUEGO

25,90 zł

34,90 zł

26. SPEZIALE DI PABLO

26,90 zł

33,90 zł

27. BARBOLO

30,90 zł

37,90 zł

28. ALLA DIAVOLLO (bardzo ostra)

27,90 zł

35,90 zł

29. AMORE POMIDORE

25,90 zł

33,90 zł

30. WIEJSKA

28,90 zł

35,90 zł

31. RUCOLA

26,90 zł

33,90 zł

32. MARCO

26,90 zł

33,90 zł

33. ROMA

26,90 zł

33,90 zł

34. VERONA

25,90 zł

32,90 zł

(sos*, ser, gyros, oliwki, ser feta, papryka słodka, oregano)

(sos*, mozarella, feta, ser pleśniowy, Edam, oregano, śmietanka, brokuł)
(sos*, ser, tuńczyk, czosnek, cebula, oregano, oliwki)
(sos*, ser, owoce morza, paluszki krabowe, oliwki, czosnek, oregano)
(sos*, ser, szynka, szpinak, jajko, czosnek, oregano, śmietanka)
(sos*, ser, gyros, salami, papryka, peperoni, cebula, oregano)
(sos*, ser, szynka, pomidor, świeża mozarella, oregano)

(sos*, 2x ser, szynka, boczek, salami, kurczak, peperoni, kukurydza, oregano)
(sos*, ser, szynka, kurczak, peperoni ostra, tabasco, oregano)
(sos*, ser, szynka, pomidor, oliwki, cebula, feta, oregano)

(sos*, ser, szynka, salami, ogórek kiszony, ser pleśniowy, kiełbasa podsuszana, oregano)
(sos*, ser, śmietanka, boczek, pieczarki, cebula, pomidor, rucola)
(sos*, ser, boczek, salami, oliwki, kapary, cebula, papryka peperoni)
(sos biały czosnkowy, ser, cebula, boczek, pieczarki, oregano)
(sos*, ser, jalapeno, kiełbasa poduszana, cebula)

Powyższe pizze mogą zostać przygotowane jako pieróg!
sos* (podkład do pizzy) :pomidorowy lub biały
Sos:
czosnkowy 2,50 zł
pikantny 2,50 zł
ketchup 2,00 zł
mexicana 2,50 zł
tzatziki 2,50 zł
1000 wysp 2,50 zł
pomidorowy 2,50 zł

Dodatki:
ser żółty 4,50 zł
mięsne np. szynka, salami 3,00 zł
mięso kebab 5,00 zł kurczak 4,00 zł
warzywne np. szpinak, peperoni 2,00 zł
inne np. owoce morza, tuńczyk 5,00 zł

Dania główne
1. FILET Z KURCZAKA

19,00 zł

2. KURCZAK W SOSIE

19,00 zł

3. NUGGETSY ZESTAW

19,00 zł

(kotlet z kurczaka, frytki, pomidor, ogórek, sałata lodowa, cebula, sos do wyboru)
(kurczak w sosie śmietanowym, surówka, frytki, makaron lub ziemniaczki pieczone do wyboru)
(nuggetsy ze schabu, frytki, pomidor, ogórek, sałata lodowa, cebula, sos do wyboru )

4. NUGGETSY Z FRYTKAMI (nuggetsy ze schabu, frytki, sos do wyboru) 16,00 zł
5. KRĄŻKI CEBULOWE (krążki cebulowe, sos do wyboru )
10,00 zł
6. TORTILLA 1
14,00 zł
(sałata lodowa, szynka, ser żółty, pomidor, ogórek, feta, oliwki, sos do wyboru)

7. TORTILLA 2

14,00 zł

8. TORTILLA 3

14,00 zł

9. TORTILLA 4

14,00 zł

10. TORTILLA WEGETARIAŃSKA

13,00 zł

11. KALMARY ZESTAW

20,00 zł

12. KALMARY Z FRYTKAMI z sosem do wyboru
13. FRYTKI
14. ZIEMNIACZKI Z SOSAMI (sos czosnkowy, ketchup)
15. KULECZKI ZIEMNIACZANE Z SOSAMI

16,00 zł
6,00 zł
10,00 zł
10,00 zł

(sałata lodowa, nuggetsy schabowe, pomidor, ogórek, cebula, feta, oliwki, sos do wyboru )
(sałata lodowa, kebab, pomidor, ogórek, cebula, papryka jalapeno, sos do wyboru )
(sos, szpinak bab, pomidor, feta, oliwki, papryka czerwona, filet z kurczaka)
(sałata lodowa, pomidor, ogórek, oliwki, cebula, papryka, feta, kukurydza, sos do wyboru)
(frytki, pomidor, ogórek, sałata lodowa, cebula, feta)

(sos czosnkowy, ketchup)

Sałatki
1. GRECKA

16,00 zł

2.WŁOSKA

18,00 zł

3. EL PABLO

19,00 zł

4. SZEFA

18,00 zł

5. Z NUGGETSAMI

19,00 zł

6. Z AWOKADO

19,00 zł

7. Z TUŃCZYKIEM

18,00 zł

8. Z GRZANKAMI

17,00 zł

9. Z PIECZONYMI ZIEMNIACZKAMI

18,00 zł

10. WYBOROWA

19,00 zł

11. CEZAR

21,00 zł

12. EGZOTYCZNA

21,00 zł

(mix sałat, oliwki, pomidor, ogórek, cebula, feta, +dresing, sos balsamiczny)
(mix sałat, jajko, pomidor, oliwki, pieczarki, cebula, mozarella, +dresing, sos balsamiczny)
(mix sałat, czerwona fasola, pomidor, pieczarki, pierś kurczaka, mozarella, +dresing, sos balsamiczny)
(mix sałat, pomidor, jajko, ogórek konserwowy, natka pietruszki, pierś kurczaka, +dresing, sos balsamiczny)
(mix sałat, nuggetsy, pomidor, cebula czerwona, ogórek, feta, oliwki, sos do wyboru, sos balsamiczny)
(mix sałat, mozarella, pomidor, pestki słonecznika, awokado)
(mix sałat, jajko, cebula, pomidor, tuńczyk, kukurydza+dressing, sos balsamiczny)
(mix sałat, oliwki, pomidor, papryka czerwona, pierś z kurczaka, grzanki + dressing, sos balsamiczny)
(pieczone ziemniaczki, pierś z kurczaka, pomidor, papryka czerwona, pieczarka marynowana,
kukurydza, fasolka czerwona + dressing, sos balsamiczny)
(SAM WYBIERASZ SKŁAD SAŁATKI: 1 dodatek mięsny plus 5 dodatków warzywnych lub serowych
+ dressing, sos balsamiczny)
(mix sałat, kurczak, pomidor, parmezan, grzanki, oliwki, szynka parmeńska)
(mix sałat, pomarańcz, mozarella kulka, oliwki, awokado, kurczak w szafranie)

Do każdej sałatki dodawany jest sos balsamiczny
* DRESING:
ziołowy, czosnkowy, jogutrowo- ziołowy,
pikantny, oliwa z oliwek, ocet balsamiczny
DODATKI:
1. paluchy drożdżowe 3,50 zł
2. pieczywo czosnkowe 3,00 zł
3. chlebek tostowy (4 połówki) 3,00 zł
4. warzywa: szparagi, ananas, peperoni i inne 1,50 zł

Makarony

mała

duża

1. SEROWE

16,00 zł

18,00 zł

2. CARBONARA

16,00 zł

18,00 zł

3. ARABSKIE

16,00 zł

18,00 zł

4. BOLOGNESE

16,00 zł

18,00 zł

5. SZPINAKOWE

16,00 zł

18,00 zł

6. PENNE Z KURKAMI

18,00 zł

20,00 zł

7. PENNE Z KREWETKAMI

19,00 zł

21,00 zł

(sos śmietanowy, 4 sery, brokuły, kurczak)
(sos śmietanowy, pieczarki, bekon, cebula)
(sos pomidorowy, kurczak lub kebab, kukurydza, papryka czerwona)
(sos pomidorowy, mięso wieprzowo wołowe)
(sos pomidorowy, śmietanka, szpinak, czosnek, ser gorgonzola)
(sos śmietanowy, kurki, cebulka, szalotka)

(czosnek, cebula, suszone pomidory, krewetki, wino białe, natka pietruszki)

8. SPAGHETTI BOLOGNESE
9. SPAGHETTI NAPOLI

14,00 zł
13,00 zł

Desery
1. PUCHAREK LODOWY

11,00 zł

2. SPODEK LODOWY

13,00 zł

3. BANAN W CIEŚCIE - CUKIER PUDER

13,00 zł

( 4g. lodów, polewa, bita śmietana, ciasteczko)
(banany, lody waniliowe, polewa, bita śmietana, amaretto, ciasteczko)
(banan, polewa czekoladowa, lody waniliowe)

4. KOKTAJL

(bananowy, truskawkowy)

9,00 zł

5. DESER BAMBINO

11,00 zł

6. BANAN DUSZONY W MIODZIE

13,00 zł

7. CIASTO CZEKOLADOWE Z LODAMI
8. SZARLOTKA Z LODAMI ŚMIETANKOWYMI

13,00 zł
13,00 zł

(lody, m&m, ciastko, polewa, bita śmietana)
(banan, miód, smietanka, polewa, migdały)

