
PIZZA  średnia  XXL
 Ø30cm Ø40cm

1. Margharita   19,50 32,90
sos pomidorowy, ser
2. Napolitana   22,20 35,10
sos, ser, pieczarki
3. Prosciutto   23,50 37,30
sos, ser, szynka
4. Vezuvio   24,00 38,30
sos, ser, pieczarki, cebula, papryka
5. Zozonna   24,00 38,30
sos, ser, szynka, pieczarki
6. Baleri   24,00 38,30
sos, ser, kiełbasa, pieczarki, ogórek, cebula
7. Rapido   24,00 38,30
sos, ser, szynka, pomidor, cebula
8. Hawai   24,00 38,30
sos, ser, szynka, ananas
9. Vegetale   24,00 38,30
sos, ser, pomidor, pieczarki, papryka pepperoni, kukurydza, cebula
10. Tonno   24,00 38,30
sos, ser, tuńczyk, cebula, kukurydza
11. Salami   24,00 38,30
sos, ser, salami, cebula
12. Figaro   24,00 38,30
sos, ser, kurczak, papryka
13. Dolce   24,00 38,30
sos, ser, kurczak, ananas, kukurydza
14. Vitto   24,00 38,30
sos, ser, szynka, cebula, ogórek
15. Mista   25,30 40,50
sos, ser, szynka, pieczarki, cebula, papryka
16. Silvio   25,30 40,50
sos BBQ, ser, kiełbasa, pieczarki, czosnek, papryka pepperoni 
17. Capricciosa   25,30 40,50
sos, ser, szynka, pieczarki, papryka
18. Piccante   26,50 43,70
sos, ser, szynka, salami, cebula, przyprawa chilli 
19. Chorizo   25,30 40,50
sos, ser, salami, pomidor, cebula
20. Salsa   25,30 40,50
sos, ser, szynka, fasola, papryka, cebula
21. Apollo   25,30 40,50
sos, ser, tuńczyk, papryka pepperoni, pieczarki
22. Bolognese   25,30 40,50
sos, ser, mięso mielone, cebula, papryka
23. Milano   25,30 40,50
sos, ser, kiełbasa, papryka, ogórek, czosnek
24. Mario   25,30 40,50
sos, ser, kurczak, kukurydza, pomidor
25. Pepperoni   25,30 40,50
sos, ser, salami, oliwki, papryka pepperoni
26. Siciliana   26,50 43,70
sos, ser, szynka, boczek, cebula, pieczarki, papryka



27. Capri   25,90 41,50
sos, ser, szynka, tuńczyk, oliwki, pieczarki
28. Fresco   26,50 42,50
sos śmietanowy, ser, szynka, pomidor, brokuły
29. Romana   26,50 42,50
sos, ser, szynka, kurczak, papryka
30. La Scalia   26,50 42,50
sos, ser, kurczak, tuńczyk, pomidor, papryka
31. Etna   27,20 43,70
sos, ser, salami, ananas, cebula, papryka jalapeno, przyprawa chilli
32. Verdi   27,70 44,70
sos, ser, salami, oliwki, szynka, cebula, pieczarki
33. Rukola   27,20 43,70
sos, ser, szynka, czosnek, suszone pomidory, rukola
34. Pizza Gyros   26,50 42,50
sos, ser, papryka, wieprzowina, oliwki, czosnek
35. Ramali   26,50 42,50
sos, ser, kurczak, szynka, cebula
36. Kalabri   26,50 42,50
sos czosnkowy, ser, szynka, cebula, pomidor, papryka pepperoni
37. Carbonara    26,50 42,50
sos śmietanowy, ser, szynka, bekon, cebula
38. Pueblo   27,20 43,70
sos, ser, salami, papryka jalapeno, kukurydza, pomidor, fasola, cebula, zioła 
meksykańskie
39. Venezia   26.50 42,50
sos, ser, wieprzowina, ogórek, czosnek, cebula
40. Antonio     26,50 42,50
sos, ser, salami, czosnek, papryka jalapeno, przyprawa chilli
41. Imperatore   28,40 45,00
sos, ser, szynka, ananas, pieczarki, salami, papryka pepperoni, cebula, 
tuńczyk
42. Macho   28,40 45,00
sos, ser, kurczak, gyros, salami, szynka, pieczarki
43. Del Pierro   25,90 41,50
sos, ser, tuńczyk, salami, ogórek
44. Chiapas    25,90 41,90
sos, ser, salami, pieczarki, cebula, papyka jalapeno
45. Costello   26,50 42,50
sos, ser, salami, ser pleśniowy, oliwki
46. Fromage (serowa)   28,40 45,00
sos, ser, ser pleśniowy, mozzarella, feta
47. Peppino   26,50 42,50
sos, ser, szynka, mięso mielone, cebula, pomidor
48. Marsala   26,50 42,50
sos, ser, salami, boczek, oliwki, przyprawa chilli 
49. Mamma Lucia   25,90 41,50
sos, ser, szynka, boczek, czosnek
50. Verona   26,50 43,70
sos, ser, szynka, kurczak, pieczarki
51. Mexicana   27,70 44,70
sos, ser, mięso mielone, fasola, kukurydza, przyprawa chilli
52. Zombie   28,40 45,00
sos, ser + 5 dowolnych składników



     Oferujemy do wyboru ciasto cienkie, średnie i grube.

SOSY
1. Sos czosnkowy/meksykański/majonezowy/tzatziki/BBQ/musztardowy (ostry)   2,20
2. Sos pomidorowy/ketchup       1,70

DODATKI DO PIZZ
  Ø30 Ø40

 średnia XXL

1. tuńczyk, kurczak, boczek, szynka, salami, wieprzowina, sery,   4,50 7,00
papryka jalapeno, kiełbasa, mięso mielone, suszone pomidory

  
2. pozostałe     3,00 5,00

UWAGA! Wymieniamy maksymalnie 1 składnik. 
Tylko wewnątrz grup: warzywa/warzywa oraz składniki mięsne/ mięsne. 

KUCHNIA MEKSYKAŃSKA 
1. Zupa meksykańska (350 ml) 10,60
Z czerwoną fasolą i mięsem wołowo – wieprzowym 
2. Chimichanga (2 szt.) 24,90
Tortille z mięsem mielonym, serem i warzywami
3. Polloburrito (2 szt.)  24,90
Tortille z kurczakiem, serem i warzywami
4. Burrito (2 szt.) 25,50
Tortille z mięsem wieprzowym, fasolą, serem i warzywami

SAŁATKI
1. Sałatka Lazur (350g)  19,90
Ser pleśniowy, kapusta pekińska, rukola, ogórek, pomidor, cebula, sos winegret
2. Sałatka Grecka (350g) 19,90
Ser feta, kapusta pekińska, oliwki, ogórek, papryka, pomidor, sos winegret
3. Sałatka Vigo (350g) 19,90
Kurczak, kapusta pekińska, ogórek, pomidor, cebula, kukurydza, sos majonezowy
4. Sałatka Gyros (350g) 19,90
Wieprzowina, kapusta pekińska, ogórek, pomidor, cebula, kukurydza, sos majonezowy



DANIA OBIADOWE
1. Filet z kurczaka (130g) 24,90
Pierś z kurczaka panierowana w jajku i bułce
2. Kotlet szefa (170g) 27,90
Pierś z kurczaka zapiekana z pomidorami, pieczarkami i serem, podlewana białym winem
3. Kotlet drobiowy Jalapeno (140g) 26.90
Pierś z kurczaka zapiekana z ostrymi papryczkami jalapeno, suszonymi pomidorami i serem
4. Filet z kurczaka w sezamie (130g) 26,90
Pierś z kurczaka panierowana w jajku, bułce i sezamie 
5. Pierś z kurczaka Pollo Blue (130g) 27,90
Pierś z kurczaka zapiekana z serem pleśniowym z rukolą
6. Pierś drobiowa Bianco (130g)  27.90
Pierś z kurczaka w sosie śmietanowym
7. Schab w sosie kurkowym (120g) 27,90
Upieczony schab, podduszony i podawany w sosie kurkowym 
8. Kotlet schabowy (130g) 26,90
Klasyczny schabowy podawany z zasmażaną kapustą kiszoną
9. Kotlet Bolognese (140g) 26,90
Pierś z kurczaka zapiekana z mięsem mielonym i serem
10. Kotlet drobiowy Jaro (170g) 26,90
Pierś z kurczaka zapiekana z ananasem, pomidorami i serem
11. Gyros (130g) 26,90
Mięso wieprzowe z dodatkiem greckich ziół i sosu tzatziki
12. Placek po cygańsku (400g) 26,90
Ziemniaczany placek z gulaszem mięsnym 
13. Gulasz wiejski (250g) 25,90
Polecany z kaszą pęczak
14. Schab po Gdańsku (120g) 27,90
Pieczony schab w sosie warzywnym
15. Schab Salsa (140g) 26.90
Schab zapiekany z sosem meksykańskim, pieczarkami, papryką pepperoni i serem
16. Żeberka w kapuście (350g) 26,90
Żeberka duszone w zasmażanej kapuście kiszonej

W skład zestawu wchodzą:
surówki, frytki/ziemniaki/ryż/kasza – do wyboru

DODATKI
1. Frytki (małe / duże)     6,50 / 8,50
2. Ziemniaki / Ryż / Kasza (200g)   5,50
3. Zestaw surówek (150g)   6,50



ZUPY – pieczywo gratis

1. Żurek z białą kiełbasą (350 ml)   9,90
2. Flaczki wołowe (350 ml)   9,90
3. Zupa węgierska gulaszowa (350 ml) 10,60

MAKARONY
1. Spaghetti Bolognesse (550g) 22,70
2. Makaron pene z szynką (550g) 22,50
Makaron pene z szynką i sosem śmietanowo – grzybowym
3. Zapiekanka wiejska (550g) 24,00
Zapiekanka makaronowa z kiełbasą, szynką, fasolą, czosnkiem, pomidorami, śmietaną i serem
4. Farfalle z kurczakiem (550g) 24,00
Makaron farfalle z sosem śmietanowym, kurczakiem, suszonymi pomidorami, 
papryką jalepeno i serem

PRZEKĄSKI
1. Hamburger   9,50
2. Cheeseburger  10,50
3. Salsburger 10,50
Hamburger z czerwoną fasolą i sosem meksykańskim

NAPOJE
1. Woda mineralna gaz./niegaz. 0.5l   4,50
2. Coca-cola/Fanta/Sprite 0.5l   5,50
3. Coca-cola duża   8,50
4. Sok 1l   8,50
5. Piwo 0.5l   7,00


