
MAŁA ŚREDNIA DUŻA MEGA GIGA

MARGHERITA sos, ser, 
oregano

11,50 zł 19,00 zł 25,00 zł 38,50zł 68,00 zł

FUNGHI sos, ser, pieczarki, 

oregano                       
13,50 zł 20,50 zł 27,00 zł 43,00 zł 72,50 zł

VEGETARIANA sos, ser, 
pieczarki, kukurydza, 
cebula,papryka oregano

18,00 zł 25,00 zł 33,00 zł 51,50 zł 88,00 zł

PRIMAVERA sos, ser, 
papryka,szparagi,brokuły,groszek,k
ukurydza, oregano

17,50 zł 26,50 zł 34,50 zł 56,50 zł 94,50 zł

PEPPERONII  sos, ser, 
papryka pepperoni, papryka 

czerwona,oregano                 

15,50 zł 23,00 zł 32,00 zł 49,50 zł 82,00 zł

DIABLO sos chili , ser, 
papryka pepperoni, papryka chili, 

papryka czerwona, oregano         

17,50 zł 25,50 zł 33,00 zł 55,50 zł 92,50 zł

CAPRICIOSA   sos, ser, 

szynka, pieczarki,oregano         
15,50 zł 23,00 zł 30,50 zł 48,50 zł 81,00 zł

VENECIANA  sos, ser, 
pieczarki, salami ,oregano

16,50 zł 23,50 zł 31,50 zł 50,00 zł 83,00 zł

ROMA  sos, ser, pieczarki, 
szynka, salami, papryka, oregano

17,50 zł 26,00 zł 33,50 zł 54,00 zł 91,00 zł

SALAME sos, ser, salami, 
oregano                         

14,50 zł 21,50 zł 28,50 zł 47,00 zł 80,00 zł

PROSCIUTTO sos, ser, 
szynka, oregano

14,50 zł 21,50 zł 28,50 zł 47,00 zł 80,00 zł

CARBONARE  sos, ser, 

boczek, cebula, oregano            
15,50 zł 24,00 zł 32,50 zł 50,00 zł 83,00 zł

POLLO sos, ser, papryka, 
kukurydza, kurczak, czosnek, 
oregano

17,50 zł 26,50 zł 34,50 zł 56,50 zł 92,50 zł

SPINACI sos, ser, szpinak, 

jajko, oregano                       
14,00zł 22,00 zł 29,50 zł 47,00 zł 75,00 zł

QUATRO STAGONII 
sos,ser,szynka, groszek, kukurydza, 
papryka,oregano

17,50 zł 25,50 zł 33,00 zł 54,00 zł 91,00 zł

SYCYLIJSKA sos, ser, 
papryka, salami, oliwki, oregano

17,50 zł 25,50 zł 33,00 zł 54,00 zł 91,00 zł

ITALIANA sos, ser, szynka, 
oliwki, oregano

17,00 zł 25,00 zł 32,00 zł 52,50 zł 86,50 zł

HAWAJSKA sos, 
ser,szynka,ananas,oregano

17,00 zł 25,00 zł 32,00 zł 51,00 zł 86,50 zł

TONNO sos, ser, kukurydza, 
tuńczyk, cebula, oregano

16,50 zł 25,50 zł 33,00 zł 53,50 zł 83,00 zł



FRUTTI DI MARE 
sos,ser,frutti di mare,oregano

17,50 zł 26,00 zł 33,50 zł 54,50 zł 90,50 zł

SORPRESA sos, ser, 
papryka,kukurydza,tuńczyk, 
krewetki, oregano

19,50 zł 29,00 zł 36,50 zł 60,00 zł 103,00 zł

MARINERO sos, ser, 
pieczarki,kiełbasa,cebula, oregano

17,50 zł 25,50 zł 33,00 zł 53,50 zł 90,00 zł

 AMALFI sos, ser, szynka, 
pomidor, cebula, pieprz, oregano 

16,50 zł 25,50 zł 32,00 zł 51,50 zł 82,50 zł

VERA sos, ser, pomidor, 
groszek,jajko, cebula,oregano

16,00 zł 24,50 zł 32,00 zł 51,50 zł 82,50 zł

LUCIANA sos, ser, kiełbasa, 
boczek, czosnek, papryka pepperoni,
oregano

17,00 zł 26,50 zł 34,00 zł 54,50 zł 91,50 zł

RUSTICANA sos, ser, 
salami, papryka pepperoni, oregano

16,50 zł 24,50 zł 32,00 zł 50,50 zł 83,00 zł

NEAPOLI sos, ser, pieczarki, 
szynka, tuńczyk, cebula,oregano

17,50 zł 26,50 zł 34,00 zł 54,50 zł 92,50 zł

POLLO 2 sos, ser, 
kurczak,pieczarki, czosnek, 
pomidor, oregano

17,50 zł 27,00 zł 35,00 zł 57,00 zł 93,00 zł

PALERMO sos, ser, 
szynka,ogórek zielony, 
pomidor,brokuły, oregano

17,50 zł 25,50 zł 33,50 zł 54,50 zł 91,00 zł

TORO sos, ser,papryka chili, 
papryka pepperoni, czerwona 
fasola, boczek, oregano

17,50 zł 25,50 zł 33,50 zł 55,50 zł 93,00 zł

FROMAGIIO sos, ser, 
gorgonzola, parmezan,oregano

16,50 zł 26,00 zł 32,50 zł 53,50 zł 85,50 zł

POLLO PICCANTE 
sos,ser, gorgonzola,filet z kurczaka, 
jalapeno, oregano 

18,00 zł 28,50 zł 36,00 zł 59,00 zł 96,00 zł

MATURANDO sos,ser, 
szynka dojrzewająca, rukola, 
oregano 

17,50 zł 27,00 zł 34,50 zł 59,00 zł 95,00 zł

CHILI CON CARNE**
sos, ser, mięso mielone, fasola 
czerwona, kukurydza, oregano 

17,50 zł 27,50 zł 34,00 zł 55,50 zł 92,50 zł

GYROS PIZZA**sos,ser, 
mięso mielone,pomidor, ogórek 
zielony,oregano 

17,50 zł 27,50 zł 34,00 zł 55,50 zł 92,50 zł

DODATKI EKSTRA 
mięsne i ser 

3,00 zł 5,50 zł 6,50 zł 8,00 zł 11,50 zł

DODATKI EKSTRA 
warzywne

2,50 zł 3,50 zł 4,00 zł 5,00 zł 7,00 zł

SOSY   pomidorowy, pikantny, 
czosnkowy 

3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 4,00 zł 4,00 zł


