
1. MARGHARITA 1. MARGHARITA ser, sos, oreganoser, sos, oregano
2. VESUVIO 2. VESUVIO ser, sos, szynka lub boczek lub salami, oreganoser, sos, szynka lub boczek lub salami, oregano
3. CAPRICIOSA 3. CAPRICIOSA ser, sos, szynka, pieczarki, papryka, oreganoser, sos, szynka, pieczarki, papryka, oregano
4. HAWAIAN 4. HAWAIAN ser, sos, szynka, ananas, kukurydza, oreganoser, sos, szynka, ananas, kukurydza, oregano
5. BOLONIA 5. BOLONIA ser, sos, szynka, salami, kabanos, oreganoser, sos, szynka, salami, kabanos, oregano
6. MAFIA 6. MAFIA ser, sos, szynka, salami, papryka (pomidor), cebula,oreganoser, sos, szynka, salami, papryka (pomidor), cebula,oregano
7. LONDON 7. LONDON ser, sos, szynka, bekon, pieczarki, papryka (pomidor), ser, sos, szynka, bekon, pieczarki, papryka (pomidor), 

kukurydza, oreganokukurydza, oregano
8. CACCIATORE 8. CACCIATORE ser, sos, salami, pieczarki, papryka, oreganoser, sos, salami, pieczarki, papryka, oregano
9. PRIMAVERA 9. PRIMAVERA ser, sos, salami, bekon, pieczarki, papryka, oreganoser, sos, salami, bekon, pieczarki, papryka, oregano
10. CHICKEN 10. CHICKEN ser, sos, kurczak wędzony, pomidor, czosnek, (cebula) oreganoser, sos, kurczak wędzony, pomidor, czosnek, (cebula) oregano
11. SPECIALE 11. SPECIALE ser, sos, kurczak wędzony, salami, kukurydza, czosnek, oreganoser, sos, kurczak wędzony, salami, kukurydza, czosnek, oregano
12. BOLERO 12. BOLERO ser, sos, bekon, pieczarki, papryka, cebula, oreganoser, sos, bekon, pieczarki, papryka, cebula, oregano
13. PEPPERONI 13. PEPPERONI ser, sos, dowolna wędlina, jalapeno, cebula, oreganoser, sos, dowolna wędlina, jalapeno, cebula, oregano
14. TOSCANA 14. TOSCANA ser, sos, bekon, szynka, pieczarki, cebula, oreganoser, sos, bekon, szynka, pieczarki, cebula, oregano
15. ROMA 15. ROMA ser, sos, bekon, salami, kabanos, papryka, cebula, oreganoser, sos, bekon, salami, kabanos, papryka, cebula, oregano
16. VEGETARIANA 16. VEGETARIANA ser, sos, pieczarki, papryka (pomidor), kukurydza, ser, sos, pieczarki, papryka (pomidor), kukurydza, 

(groszek) brokuły, oliwki, cebula, oregano(groszek) brokuły, oliwki, cebula, oregano
17. QUATTRO FORMAGGI 17. QUATTRO FORMAGGI sery: camembert, lazur, parmezan, mozzarella, sery: camembert, lazur, parmezan, mozzarella, 

   szpinak, czosnek, oregano   szpinak, czosnek, oregano
18. PESCATORE 18. PESCATORE ser, sos, tuńczyk, kukurydza, groszek, cebula, oreganoser, sos, tuńczyk, kukurydza, groszek, cebula, oregano
19. FRUTTI DI MARE 19. FRUTTI DI MARE ser, sos, owoce morza, (krewetki), oliwki, czosnek, oreganoser, sos, owoce morza, (krewetki), oliwki, czosnek, oregano
20. GRECOS20. GRECOS ser, sos, szpinak, ser feta, czosnek, pomidor, oreganoser, sos, szpinak, ser feta, czosnek, pomidor, oregano
21. PARMA21. PARMA ser, sos, szynka parmeńska, pomidor suszony, rukola, oreganoser, sos, szynka parmeńska, pomidor suszony, rukola, oregano
22. MONTANIA22. MONTANIA ser, sos, szynka, oscypek, ogórek konserwowy, czerwona   ser, sos, szynka, oscypek, ogórek konserwowy, czerwona   

cebula, żurawina, oreganocebula, żurawina, oregano
23. SALMONE23. SALMONE ser, sos, łosoś, oliwki, pomidor suszony, oreganoser, sos, łosoś, oliwki, pomidor suszony, oregano
24. COUNTRY24. COUNTRY ser, sos, bekon, kiełbasa wiejska, oscypek, ogórek kon., czosnekser, sos, bekon, kiełbasa wiejska, oscypek, ogórek kon., czosnek
25. TORO25. TORO ser, sos, wołowina, pieczarki, oreganoser, sos, wołowina, pieczarki, oregano
26. CARBONARA26. CARBONARA ser, sos śmietanowy, bekon, szynka, cebula, pieczarki, oreganoser, sos śmietanowy, bekon, szynka, cebula, pieczarki, oregano
27. PIZZA KEBAB ŁAGODNA 27. PIZZA KEBAB ŁAGODNA ser, sos gyros, kebab z kurczaka lub wołowiny, ser, sos gyros, kebab z kurczaka lub wołowiny, 

         cebula, pomidor, ogórek konserwowy, oregano         cebula, pomidor, ogórek konserwowy, oregano
28. PIZZA KEBAB OSTRA 28. PIZZA KEBAB OSTRA ser, sos arabski, kebab z kurczaka lub wołowiny, ser, sos arabski, kebab z kurczaka lub wołowiny, 

             cebula, pomidor, ogórek konserwowy, oregano             cebula, pomidor, ogórek konserwowy, oregano
29. DIABLO29. DIABLO ser, sos arabski, kabanos, bekon, jalapeno, pieprz cayenne, ser, sos arabski, kabanos, bekon, jalapeno, pieprz cayenne, 

cebula czerwona, oreganocebula czerwona, oregano
30. FIFTY/FIFTY30. FIFTY/FIFTY połączenie dwóch dowolnych połówek pizzy z menupołączenie dwóch dowolnych połówek pizzy z menu

1. MARGHARITA ser, sos, oregano
2. VESUVIO ser, sos, szynka lub boczek lub salami, oregano
3. CAPRICIOSA ser, sos, szynka, pieczarki, papryka, oregano
4. HAWAIAN ser, sos, szynka, ananas, kukurydza, oregano
5. BOLONIA ser, sos, szynka, salami, kabanos, oregano
6. MAFIA ser, sos, szynka, salami, papryka (pomidor), cebula,oregano
7. LONDON ser, sos, szynka, bekon, pieczarki, papryka (pomidor), 

kukurydza, oregano
8. CACCIATORE ser, sos, salami, pieczarki, papryka, oregano
9. PRIMAVERA ser, sos, salami, bekon, pieczarki, papryka, oregano
10. CHICKEN ser, sos, kurczak wędzony, pomidor, czosnek, (cebula) oregano
11. SPECIALE ser, sos, kurczak wędzony, salami, kukurydza, czosnek, oregano
12. BOLERO ser, sos, bekon, pieczarki, papryka, cebula, oregano
13. PEPPERONI ser, sos, dowolna wędlina, jalapeno, cebula, oregano
14. TOSCANA ser, sos, bekon, szynka, pieczarki, cebula, oregano
15. ROMA ser, sos, bekon, salami, kabanos, papryka, cebula, oregano
16. VEGETARIANA ser, sos, pieczarki, papryka (pomidor), kukurydza, 

(groszek) brokuły, oliwki, cebula, oregano
17. QUATTRO FORMAGGI sery: camembert, lazur, parmezan, mozzarella, 

   szpinak, czosnek, oregano
18. PESCATORE ser, sos, tuńczyk, kukurydza, groszek, cebula, oregano
19. FRUTTI DI MARE ser, sos, owoce morza, (krewetki), oliwki, czosnek, oregano
20. GRECOS ser, sos, szpinak, ser feta, czosnek, pomidor, oregano
21. PARMA ser, sos, szynka parmeńska, pomidor suszony, rukola, oregano
22. MONTANIA ser, sos, szynka, oscypek, ogórek konserwowy, czerwona   

cebula, żurawina, oregano
23. SALMONE ser, sos, łosoś, oliwki, pomidor suszony, oregano
24. COUNTRY ser, sos, bekon, kiełbasa wiejska, oscypek, ogórek kon., czosnek
25. TORO ser, sos, wołowina, pieczarki, oregano
26. CARBONARA ser, sos śmietanowy, bekon, szynka, cebula, pieczarki, oregano
27. PIZZA KEBAB ŁAGODNA ser, sos gyros, kebab z kurczaka lub wołowiny, 

         cebula, pomidor, ogórek konserwowy, oregano
28. PIZZA KEBAB OSTRA ser, sos arabski, kebab z kurczaka lub wołowiny, 

             cebula, pomidor, ogórek konserwowy, oregano
29. DIABLO ser, sos arabski, kabanos, bekon, jalapeno, pieprz cayenne, 

cebula czerwona, oregano
30. FIFTY/FIFTY połączenie dwóch dowolnych połówek pizzy z menu

MENU

DODATKI:

szynka, bekon, kurczak, kabanos, salami, kiełbasa wiejska, tuńczyk, ser 4,00

łosoś, wołowina, szynka parmeńska, owoce morza, krewetki 6,00

pozostałe 2,00

33 cm 42 cm 50 cm

22,00 26,00 38,00

25,00 30,00 42,00

27,00 32,00 44,00

27,00 32,00 44,00

29,00 34,00 46,00

29,00 34,00 46,00

30,00 35,00 47,00

27,00 32,00 44,00

29,00 34,00 46,00

29,00 34,00 46,00

30,00 35,00 47,00

27,00 32,00 44,00

27,00 32,00 44,00

29,00 34,00 46,00

30,00 35,00 47,00

27,00 32,00 44,00

30,00 35,00 47,00

28,00 33,00 47,00

30,00 35,00 47,00

28,00 33,00 45,00

31,00 36,00 48,00

31,00 36,00 48,00

31,00 36,00 48,00

30,00 35,00 47,00

29,00 34,00 46,00

30,00 35,00 47,00

30,00 35,00 47,00

30,00 35,00 47,00

30,00 35,00 47,00

30,00 35,00 47,00

MINI KEBAB w bułce lub cieściew bułce lub cieście 8,00
KEBAB w bułcew bułce 11,00
ROLLO KEBAB w cieściew cieście 11,00

MINI KEBAB w bułce lub cieście 8,00
KEBAB w bułce 11,00
ROLLO KEBAB w cieście 11,00
ZESTAW KEBAB MAŁY 17,00
ZESTAW KEBAB DUŻY               22,00
KEBABOX 11,00
KAWAŁEK PIZZY                       8,00

8,000,5l   0,85l 5,00

HAMBURGER  7,00
CHEESBURGER  8,00
CHICKENBURGER  8,00
ZAPIEKANKA  6,00
ZAPIEKANKA Z DODATKAMI  7,00
SAŁATKA GRECKA 12,00
SAŁATKA KEBAB 14,00
SAŁATKA Z TUŃCZYKIEM 14,00

*mięso kebab: kurczak lub wołowina do wyboru

ZAMÓWIENIA: PN. - SOB. 11:00 - 23:00, NIEDZIELA 11:00 - 22:00
DOWOZIMY OD 35 ZŁ, OPAKOWANIE 2 ZŁ

PIWO TYLKO

3 SOSY 

Gratis!DOWÓZ Gratis!

7zł7zł

10% 
DLA STUDENTÓW 

I SŁUŻB MUNDUROWYCH




