PRZEKĄSKI
1. CARPACCIO

26 zł

polędwica wołowa, cienko krojona z kaparami,
parmezanem i grzanką

2. KUBEŁEK PIWOSZA

10 zł

6 kawałków skrzydełek panierowanych podawanych z sosem
czosnkowym

3. GRZANKA

2 zł

pieczywo z masłem czosnkowo-ziołowym i serem

4. GRZANKI Z DODATKIEM

5 zł

dwie sztuki pieczywa z serem i masłem czosnkowo-ziołowym
oraz jednym wybranym dodatkiem

5. FRYTKI/ZIEMNIAKI OPIEKANE

6 zł

6. FOCACCIO Z ZIOŁAMI

10 zł

8 kawałków ciasta z oliwą z oliwek i rozmaryn

7. PODPŁOMYK

10 zł

ciasto z zapiekanym serem pleśniowym,
oliwą z oliwek i rozmarynem

8. ZAWIJAS

12 zł

parówka zapiekana w cieście z sosem pomidorowym
oraz serem

DODATKI:
- ketchup
- musztarda
- chrzan
- oliwa

0,50 zł

ZUPY
1. ZUPA CEBULOWA

10 zł

podawana z grzanką

2. ZUPA CZOSNKOWA

10 zł

podawana z grzankami

3. ŻUREK

10 zł

podawany z pieczywem

4. ZUPA FUME

10 zł

tradycyjna włoska zupa z pomidorów i mięsem

5. ZUPA KREM Z POMIDORÓW

10 zł

podawana z groszkiem ptysiowym

6. FLAKI
podawane z pieczywem

10 zł

PIZZA
1. MARGHERITA

16 zł

sos pomidorowy, ser

2. CHAMPAGNON

19 zł

sos, ser, pieczarki, cebula

3. PEPPERONI

22 zł

sos, ser, papryka, salami

4. VEGETARIANA

22 zł

sos, ser, pieczarki, cebula, pomidor

5. CAPRESE

22 zł

sos, ser, ser wędzony, pomidor, bazylia

6. VESUVIO

22 zł

sos, ser, szynka, papryka

7. CAMPAGNOLA

22 zł

sos, ser, papryka, oliwki, kapary, papryczki jalapeno

8. BECKON

23 zł

sos, ser, cebula, boczek, papryka

9. TROPICANA

23 zł

sos, ser, szynka lub pierś drobiowa, ananas

10. GYROS

23 zł

sos, ser, mięso kebab, cebula zwykła i prażona, sos gyros

11. CHŁOPSKA

23 zł

sos, ser, pieczarki, kiełbasa, cebula

12. CAPRICCIOSA

23 zł

sos, ser, pieczarki, szynka, papryka

Do każdej pizzy w lokalu sos pomidorowy i czosnkowy gratis
Do każdej pizzy na wynos jeden wybrany sos gratis
Koszt dodatkowego sosu 2zł

PIZZA
13. POLO

23 zł

sos, ser, pieczarki, pierś drobiowa,
papryka, kukurydza

14. AL TONNO

23 zł

sos, ser, tuńczyk, pieczarki, cebula

15. ROKPOL

25 zł

sos, ser, krewetki, małże, ser rokpol, czosnek

16. AMERICANA

25 zł

sos, ser, karkówka, papryka,
cebula, czosnek

17. INDIANA

25 zł

sos, ser, pieczarki, cebula, pomidor, polędwica

18. DOMOWA

25 zł

sos, ser, podsmażane pieczarki, cebula i kiełbasa

19. WENZONA

25 zł

sos, ser, szynka, ser wędzony, pomidor

20. KRÓLEWSKA

26 zł

sos, ser, ser pleśniowy, ser wędzony, ser feta

21. STRONG

27 zł

sos, ser, cebula, pieczarki, oliwki, kapary,
papryka jalapeno, salami, papryka

22. PARMEŃSKA

26 zł

sos, ser, szynka parmeńska, suszone pomidory,
rukola

23. CALZONE (rogal)
sos, podwójny ser, podwójna szynka

27 zł

PIZZA
24. MEKSYKAŃSKA

26 zł

sos, ser, mięso z indyka, cebula, czerwona fasola,
kukurydza, papryczki jalapeno, papryka czerwona

25. WIEJSKA (firmowa)

29 zł

sos, ser, kiełbasa, boczek, cebula,
papryka, pomidor, pieczarki

26. SUPREME

29 zł

sos, ser, szynka, salami, cebula,
papryka, pomidor, kapary

27. VERDE

25 zł

sos, ser, ser feta, szpinak, pomidor,
cebula, czosnek, pieprz

28. KEBAB

25 zł

sos, ser, mięso kebab, cebula, pomidor

29. ZORBA

26 zł

sos, ser, ser feta, szynka, cebula, oliwki, czosnek

30. FARMERSKA

25 zł

sos, ser, kabanos, cebula, papryka, pieczarki

31. PRIMA

27 zł

sos, ser, salami, ser pleśniowy, feta, suszone pomidory,
rukola, czosnek

32. BERGAMO

28 zł

sos, ser, bekon, szynka, suszone pomidory,
pieczarki, papryka, prażona cebula

33. FANTAZJA

32 zł

sos, ser
+ 6 wybranych składników na życzenie klienta
Istnieje możliwość zamówienia pizzy pół na pół w cenie droższej pizzy

Dodatkowy ser lub składnik mięsny – 4zł
Dodatkowy składnik warzywny – 3zł

MAKARONY
1. CANNELLONI

22 zł

rurki makaronu faszerowane sosem mięsno-warzywnym
zapiekane sosem beszamelowym

2. LASAGNE

22 zł

płaty makaronu przekładane sosem bolońskim
i zapiekane serem

3. SPAGHETTI CARBONARA

22 zł

makaron, sos cebulowo-bekonowy, zaprawiony
śmietaną z dodatkiem parmezanu

4. SPAGHETTI PO BOLOŃSKU

22 zł

makaron, sos z mięsem wołowym, pomidorami i parmezanem

5. SPAGHETTI PO NORWESKU
makaron, łosoś, brokuły, sos parmezanowo- śmietanowy

25 zł

SAŁATKI
1. GRECKA

18 zł

sałata, cebula, pomidor, oliwki, ser feta, sos jogurtowo-czosnkowy

2.SAŁATKA RZYMSKA

18 zł

sałata rzymska, pomidorki koktajlowe, grzanki, filet z kurczaka,
orzechy, parmezan, sos majonezowo-jogurtowy

3. SAŁATKA Z KURCZAKIEM PIKANTNA

18 zł

kapusta pekińska, kurczak pieczony, oliwki, pomidor, papryka,
sos słodki chili

4. SAŁATKA Z TUŃCZYKA

18 zł

sałata rzymska i lodowa, tuńczyk, kapary, pomidory koktajlowe,
jajko, cebula, sos vinegre

5. WIEJSKA

18 zł

mix sałat, boczek grillowany, grzanki, pomidor, papryka, cebula,
natka pietruszki, sos miodowo - musztardowy

6. NA RUKOLI

18 zł

rukola , orzech włoski, suszone pomidory,
szynka parmeńska, sos vinegre

7. SAŁATKA KOSZYK SMAKÓW

19 zł

koszyk z tortilli, sałata, ogórek zielony, papryka, pomidor,
ziarno słonecznika, filet z kurczaka, sos balsamiczny

8. SAŁATKA Z WĘDZONYM ŁOSOSIEM
sałata zielona, łosoś wędzony, jajko, pomidory koktajlowe,
ser kozi, cebula, szczypiorek, oliwa z oliwek lub sos vinegre

20 zł

DANIA GŁÓWNE
1. GOLONKA ZAPIEKANA W PIECU

8 zł /100 gram

golonka zapiekana w piecu, podawana z musztardą,
chrzanem i pieczywem

2. KARKÓWKA

25 zł

karkówka w sosie myśliwskim podawana z bukietem sałat,
do wyboru z opiekanymi ziemniakami, frytkami lub ryżem

3. DE VOLAILLE

25 zł

filet kurczaka w panierce nadziewany masłem i serem,
podawany z bukietem sałat, do wyboru z opiekanymi ziemniakami,
frytkami lub ryżem

4. ROLADA Z KURCZAKA

25 zł

filet kurczaka nadziewany serem pleśniowym w sosie z suszonych
pomidorów, podawana z bukietem sałat, do wyboru opiekane ziemniaki,
frytki lub ryż

5. SAKIEWKI SCHABOWE

25 zł

schab nadziewany grzybami leśnymi w sosie serowo – ziołowym,
podawane z bukietem sałat, do wyboru z opiekanymi ziemniakami,
frytkami lub ryżem

6. POLĘDWICZKI WIEPRZOWE
medaliony z polędwiczek wieprzowych w sosie z sera pleśniowego
podawane z bukietem sałat, do wyboru z ziemniakami opiekanymi,
frytkami lub ryżem

25 zł

DESERY
1. SZARLOTKA

10 zł

Podawana z lodami i bitą śmietaną

2. PUCHAR LODOWY Z OWOCAMI

10 zł

3. PANNA COTTA

10 zł

TORTILLA I QUESADILLA
1. TORTILLA WEGETARIAŃSKA

12 zł

ser feta, mix sałat, pomidor, ogórek zielony,
sos arabski, meksykański lub czosnkowy

2. TORTILLA Z KURCZAKIEM

12 zł

filet kurczaka, mix sałat, pomidor, ogórek zielony,
sos arabski, meksykański lub czosnkowy

3. QUESADILLA Z KURCZAKIEM

18 zł

dwa placki z tortilli zapiekane z serem, filetem z kurczaka,
pieczarkami, cebulą
sos arabski, meksykański lub czosnkowy

4. QUESADILLA Z WIEPRZOWINĄ

18 zł

dwa placki z tortilli zapiekane z serem, wieprzowiną,
ogórkiem konserwowym, papryką
sos arabski, meksykański lub czosnkowy

5.NALEŚNIK ZE SZPINAKIEM
Zapiekane naleśniki z farszem szpinakowo-serowym,
dekorowany oliwkami, pomidorem, rukolą i serem feta

15 zł

NAPOJE
1. WODA
- gazowana lub niegazowana

2. SOK
- pomarańczowy
- jabłkowy
- porzeczkowy
- grejpfrutowy
- żurawinowy

3. HERBATA MROŻONA

0,3l
0,5l

4 zł
5 zł

0,25 l
0,5l

4 zł
6 zł

0,4l

8 zł

0,25l
0,5l

4 zł
6 zł

0,25l

4 zł

0,5l

6 zł

- truskawkowe marzenie
- brzoskwiniowa słodycz
- zielone orzeźwienie
- egzotyczne lato

4. NAPÓJ GAZOWANY
- coca-cola
- coca cola
- coca cola zero
- fanta
- sprite

5. TYMBARK
- wiśniowo-jabłkowy
- pomarańczowo-brzoskwiniowy
- jabłkowo-miętowy

6. NESTEA
- cytrynowa
- brzoskwiniowa

NAPOJE GORĄCE
1. HERBATA DILMAH

5 zł

o różnych smakach do wyboru

2. KAWA

6 zł

- z ekspresu
- parzona
- rozpuszczalna

3. ESPRESSO

6 zł

mała filiżanka bardzo aromatycznej, mocnej kawy

4. CAPPUCCINO

7 zł

kawa z dodatkiem spienionego mleka

5. LATTE

7 zł

mleczna delikatna kawa podawana w wysokiej szklance

6. AMERICANO

7 zł

klasyczna kawa z podwójną ilością gorącej wody

7. MOKKA

8 zł

mleczna kawa z dodatkiem syropu czekoladowego

8. IRISH COFFEE

8 zł

kawa po irlandzku z dodatkiem likieru Bailey’s oraz bitą smietaną

9. CZEKOLADA NA GORĄCO
serwowana z bitą śmietaną
.

7 zł

PIWO
1. TYSKIE z beczki

0,3l

4 zł

2. TYSKIE z beczki

0,5l

6 zł

2. PIWO GRZANE

0,5l

8 zł

3. LECH

0,5l

6 zł

4. HEINEKEN

0,5l

6 zł

5. ŻYWIEC

0,5l

6 zł

6. WARKA

0,5l

6 zł

7. WARKA STRONG

0,5l

6 zł

8. KRÓLEWSKIE

0,5l

6 zł

9. ŻUBR

0,5l

6 zł

10. DESPERADOS

0,4l

7 zł

11. REDD’S

0,5l

6 zł

12. KSIĄŻĘCE

0,5l

6 zł

13. Karmi

0,4l

5 zł

14. Lech Free

0,33l

5zł

- złote pszeniczne
- czerwony lager
- ciemne łagodne

Niskoalkoholowy poniżej 0,5%

DO WYBORU SOK MALINOWY LUB IMBIROWY ZA 1 ZŁ

ALKOHOLE
1. BOLS
BOLS BUTELKA

40g
0,5l

5 zł
50 zł

2. WYBOROWA
WYBOROWA BUTELKA

40g
0,5l

5 zł
50 zł

3. STOCK
STOCK BUTELKA

40g
0,5l

5 zł
50 zł

4. FINLANDIA
FINLANDIA BUTELKA

40g
0,5l

7 zł
70 zł

5. GIN

40g

10 zł

6. TEQUILA

40g

10 zł

7. RUM

40g

10 zł

8. JOHNY WALKER

40g

12 zł

9. JACK DANIEL’S

40g

12 zł

WINO I LIKIERY
CZERWONE:
1. MARTINI ROSSO

100g

7 zł

100g

7 zł

150g

8 zł

100g

7 zł

100g

7 zł

100g

7 zł

półwytrawne

2. CARLO ROSSI
półwytrawne

3. WINO GRZANE
BIAŁE:
1. MARTINI BIANCO
Półwytrawne

2. CARLO ROSSI
półwytrawne

RÓŻOWE:
1. CARLO ROSSI
półwytrawne

DRINKI
1. WŚCIEKŁY PIES (40g)

5 zł

bols, sok malinowy, tabasco

2. ALIEN BRAIN (40g)

4 zł

likier brzoskwiniowy, Bailey’s, blue curacao, grenadyna

3. MOJITO

10 zł

biały rum, limonka, cukier trzcinowy, mięta, woda gazowana

4. MARGARITA

10 zł

tequila, triple sec, sok z cytryny

5. COSMOPOLITAN

10 zł

bols, triple sec, sok z limonki, sok z żurawiny

6. BLUE HEAVEN

10 zł

bols, blue curacao, sprite, sok z cytryny

7. PINACOLADA

10 zł

malibu, sok ananasowy, mleko

8. MARTINI DRY

10 zł

gin, martini bianco

9. KAMIKAZE (4 x 20g)

12 zł

bols, blue curacao, sok z cytryny

10. SEX ON THE BEACH

14 zł

bols, likier kokosowy, likier brzoskwiniowy,
Sok pomarańczowy, sok żurawinowy

11. TOKYO TEA

14 zł

bols, rum, gin, tequila, triple sec, midori

12. BAHAMA MAMA
rum, likier bananowy, sok ananasowy, sok pomarańczowy,
Syrop kokosowy, grenadyna

14 zł

www.pizzeriawiejska.pl

ORGANIZUJEMY
WSZELKIEGO RODZAJU
PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE
ORAZ ŚWIADCZYMY
USŁUGI CATERINGOWE
DYSPONUJEMY SPRZĘTEM
NAGŁOŚNIENIOWYM ORAZ
PROJEKTOREM
ZAPYTAJ SIĘ O NASZĄ OFERTĘ!

