
Dowóz na terenie Gniezna od 4 zł, przy zamówieniach za min 23 zł. 
(bez uwzględnionego kosztu dowozu) - nie dotyczy dostawy pizzy.
Zamówienia telefoniczne przyjmowane są maksymalnie 40 min.przed 
godziną zamknięcia lokalu.

Kierowca posiada gotówkę do wydania reszty do 50 zł.

Możliwość płatności kartą u klienta tylko po poinformowaniu podczas 
składania zamówienia.

Zapraszamy:
poniedziałek nieczynne

wt-czw: 11.00-21.00
pt-sob: 11.00-22.00

nd: 13.00-21.00



1. Sos pomidorowy, ser typu mozzarella, oregano 17,00 / 33,00

2. PROSCIUTTO Sos, ser, szynka, oregano 21,00 / 38,00

3. CAPRICCIOSA Sos, ser, szynka, pieczarki, oregano 25,00 / 42,00

4. SALAME Sos, ser, salami, oregano 21,00/ 38,00

5. ROMA Sos, ser, salami, szynka, oregano 25,00 / 42,00

6. TUNA Sos, ser, tuńczyk, cebula, oregano 23,00 / 38,00

7. CAPRI Sos, ser, szynka, ananas, mandarynki, oregano 25,00 / 42,00

8. NAVARA Sos, ser, cebula, kurczak, kebab, fasola, kiełbasa, oregano 32,00 / 50,00

9. MARINERA Sos, ser, pieczarki, tuńczyk, cebula, oregano 25,00 / 43,00

10. FRUTTI DI MARE Sos, ser, tuńczyk, krewetki, małże, oregano 30,00 / 50,00

11. TOSCANA Sos, ser, tuńczyk, pieczarki, szynka, cebula oregano 28,00 / 48,00

12. CASA MIA Sos, ser, bekon, pieczarki, oliwki, papryka pepperoni, czosnek, oregano  29,00 / 50,00

13. PRIMAVERA Sos, ser, szynka, salami, cebula, pieczarki, oregano 28,00 / 48,00

14. LIVORNO Sos, ser, bekon , kapary, oliwki, pomidor, oregano 27,00 / 47,00

15. DIAVOLO (b.ostra) Sos, ser, salami, czosnek, cebula, papryka jalapeno, tabasco 27,00 / 45,00

16. Sos, ser, pieczarki, kukurydza, papryka, oregano 24,00 / 39,00

17. pieczarki, oliwki, papryka, cebula, kukurydza, fasola, groszek, szparagi, pomidory 33,00 / 53,00

18. VENEZIA Sos, ser, polędwica, ananas, salami, cebula, oregano 28,00 / 48,00

19. Sos, ser mozzarella, camembert, ser pleśniowy, oregano 30,00 / 50,00

20. CHICKEN-PIZZA Sos, ser, kurczak, ananas, kukurydza, oregano 27,00 / 46,00

21. Super-CHICKEN Sos, ser, szynka, polędwica, bekon, pomidor, cebula, kurczak 39,00 / 53,00

22. VICENZA Sos, ser bekon, czosnek, pomidor, cebula, pieczarki, oregano 28,00 / 48,00

23. Sos, ser, kapary, oliwki, pomidor, cebula, ser camembert, oregano 28,00 / 48,00

24. ITALIANO-PIZZA Sos boloński, ser, polędwica, oregano 28,00 /  --------

25. Sos, ser, szynka dojrzew. (pomidorki kokt., rukola, oliwa czosnkowa dodane po upieczeniu) 30,00 / 50,00

26. Sos, ser, kebab, cebula, pomidor, oregano 28,00 / 48,00

27. LUCIOLA Sos, ser, brokuły, szpinak, peperoni, czerwona cebula (pomidorki kokt., rukola dodane po upieczeniu) 28,00 / 47,00

28. SORELLA Sos, ser, szynka, pieczarki, kebab 32,00 / 50,00

29. VERONA Sos, ser, polędwica, pomidor, pieczarki, oregano 27,00 / 44,00

30. MEXICANA (ostra) Ser, bekon, kukurydza, fasola, papryka jalapeno, papryka pepperoni, groszek 28,00 / 48,00

31. Sos, ser, salami, oliwki, ananas, czosnek, papryka jalapeno, oregano 28,00 / 48,00

32. SPECIALE Sos, ser, szynka, bekon, polędwica, salami, pieczarki, papryka, cebula, oregano 40,00 / 58,00

33. NAPOLI Sos,ser,szynka, pieczarki, cebula, kebab, brokuły,oregano 36,00 / 55,00

34. SICILIA Sos,ser,szynka,poledwica cebula, mięso grillowane, oregano 33,00 / 50,00

35. TIVIOLI Sos, ser, salami, czarne oliwki, papryka, czerwona cebula 28,00 / 48,00

36. LA BELLA Sos,ser kebab, kurczak, grillowane mięso,oregano 35,00 / 55,00

37. 28,00 / 47,00Brokuły, szpinak, ogórek kons., czosnek, kap. pekińska zapiekana z sosem śmietanowo-majonezowym



KEBAB

DODATKI DO PIZZY

LASAGNE

SPAGHETTI   (ok. 600g)

Opiekane mięso drobiowe oraz soczyste warzywa (pomidor, ogórek, kapusta pekińska 

i kapusta czerwona) polane sosem czosnkowym i/lub pomidorowo-majonezowym
W BUŁCE - podawane w chrupiącej bułce 

Mały - Duży -13,00 zł     17,00 zł
W CIEŚCIE 15,00 zł- mięso, warzywa i sos zawinięte w placek tortilli - 

ZESTAW   - mięso i warzywa z dodatkiem frytek lub ryżu 
Mały – Duży –  16,00 zł    23,00 zł

Makaron spaghetti z sosem bolońskim - 16,00 zł
(możliwość dodania składników np.: ser, groszek….)    1 dodatek=1,50 zł

Makaron ,,LASAGNE" przekładany sosami: pomidorowym, beszamelowym
i mięsnym, całość zapiekana w piecu, podawane z serem - 16,00 zł 

Z surówką lub warzywami - 19,00 zł

Kotlet de volaille  23,00 zł- schab zawijany z pieczarkami, surówka, frytki lub ryż 

Kotlet szwajcarski  23,00 zł- schab zawijany z serem i papryką, surówka, frytki lub ryż

Kotlet schabowy - 23,000 złtradycyjny, surówka, frytki lub ryż 

Kotleciki Nugetts 23,00 zł(8 szt), surówka, frytki lub ryż 

30cm/45cm 30cm/45cm

Kurczak, mięso grillowane 7,00/14,00 Oliwki, pieczarki, pomidorki koktajlowe 4,00/8,00

Kebab, sos boloński 10,0/20,00 Ananas, mandarynki, Szparagi 3,00/6,00

6,00/12,00 Szynka dojrzewająca 7,00/14,00

Szynka, salami, bekon 6,00/12,00 2,50/5,00

Ser, kapary, kiełbasa 6,00/12,00 Cebula, czosnek 1,50/3,00

Brokuły, szpinak, rukola, pomidor, 
ogórek konserwowy 

2,00/4,00
Kukurydza, fasola, groszek, 
kap. pekińska, czerwona cebula 1,50/3,00

Papryka słodka, pepperoni, jalapeno

MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY SKŁADNIKÓW



Zestawy dla dzieci:
Nugettsy 4 szt, frytki 1/2 – 10,00 zł
1/2 spaghetti (ok. 300g) – 10,00 zł

Sałatka firmowa:
Kapusta pekińska, ogórek, 

pomidor, oliwki, kukurydza, 
papryka, dresing – 14,00 zł

Z tuńczykiem i jajkiem – 16,00 zł
Z kebabem i cebulką – 17,00 zł

7,50 zł
8,00 zł

7,00 zł
5,00 zł

Wykaz składników oraz alergenów dostępny u pracownika lokalu.

W związku z ustawą o ochronie środowiska może zostać doliczona opłata recyklingowa:
za opakowania i torby jednorazowe oraz kartony do pizzy      /     kaucja za butelki zwrotne 0,50 zł/szt.

ü Przygotowujemy również „zimny 
bufet” na różne okazje. Polecamy 
szeroki wybór dań i potraw według 
indywidualnych potrzeb klienta.

ü Zakładom pracy polecamy posiłki 
regeneracyjne.

ü Organizujemy małe, kameralne 
imprezy okolicznościowe do 35 osób.

ü Obsługujemy grupy wycieczkowe 
do 60 osób.

7,00 zł

2,50 złSOSY: czosnkowy, 

pomidorowo-majonezowy, 
duński, salsa, chilli (ostry!), 

ketchup, majonez

–

–

Nescafe / Jacobs / Lipton – 5,00 zł

PIWO – różne rodzaje  od 6,00 zł  od 4,00 zł 0,5l –  0,3l –


