
Margherita   23 zł
sos pomidorowy, ser mozzarella 

Chorizo / Chorizo pikante  29/30 zł
sos pomidorowy, ser mozzarella, kiełbasa chorizo, zielone oliwki/ papryka jalapeno

Salami/Salami pikante  28/29 zł
sos pomidorowy, ser mozzarella, salami, oliwki/ papryka jalapeno 

Hawajska  28 zł
sos pomidorowy, ser mozzarella, boczek, ananas

Cztery sery   30 zł
sos pomidorowy, ser mozzarella, lazur, camembert i grana padano

Farmerska    29 zł
sos pomidorowy, ser mozzarella, kurczak, zielona papryka, cebula, kukurydza 

BBQ  30 zł
domowy sos bbq, ser mozzarella, boczek, kurczak w ziołach, cebula

Tuna   29 zł
sos pomidorowy, ser mozzarella, tuńczyk, oliwki, pomidor, cytryna

Prosciutto funghi   30 zł
sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka włoska, pieczarki, biała cebula

Drugie Dno   32 zł
sos pomidorowy, ser mozzarella, szarpana wołowina gotowana w porterze, 
papryka jalapeno, świeża kolendra

Parma   32 zł
sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka parmeńska, rukola, pomidorki cherry, ser grana padano

Sycyliana   29 zł
sos pomidorowy, ser mozzarella, ser pleśniowy, oliwki, pomidor

Wszystkie pizze są dostępna również w wersji z wegańskim serem + 2 zł
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Foccacia   12 zł
wypiekane ciasto drożdżowe z oliwą z oliwek, rozmarynem oraz solą morską

Pikantne paluchy piwne     12 zł
wypiekane ciasto drożdżowe z oliwą, mieszanką ostrych przypraw oraz serem grana padano 

Caprese   15 zł
sałatka z mozzarellą i świeżymi pomidorami z dodatkiem bazyliowego pesto i glazurą z octu 

Sałatka z kurczakiem             25 zł
rukola, pieczony kurczak, prażone nasiona słonecznika, pomidorki cherry, parmezan, 
pomarańcza, sos cytrynowo - pomarańczowy 

Wędzone skrzydełka z kurczaka (6 szt.)             20 zł
kurczak, sos BBQ

Nachosy   19 zł
nachosy podane z dipami serowym i pomidorowym

Quesadillas z serem 22 zł
grillowana pszenna tortilla z serem i autorską klasyczną salsą

Quesadillas z kurczakiem   26 zł
grillowana pszenna tortilla z serem i autorską klasyczną salsą, kurczak

Quesadillas z wołowiną w porterze   29 zł
grillowana pszenna tortilla z serem i autorską klasyczną salsą, wołowina w porterze

Mała deska serów   70 zł
100g ser wędzony, 60g grana padano, 120g camembert, 100g mimolette,
100g ser pleśniowy, orzechy włoskie, chutney żurawinowy

Duża deska serów   130 zł
200g ser wędzony, 120g grana padano, 240g camembert, 200g mimolette, 
200g ser pleśniowy, orzechy włoskie, chutney żurawinowy

PRZYSTAWKI
                   12 zł

12 zł
 10 zł

 7 zl
  8 zł
  8 zł

   9 zł
10 zł

  6 zł
  6 zł

12 zł
  12 zł
                              12 zł

12 zł
12 zł

5 zł

Coca Cola/Coca Cola Zero (200ml)    
Sprite/Fanta/Tonik Kinley (200ml)   
Fritz-Kola  (330ml)
Fritz-Kola bez cukru  (330ml)
Fritz-Limo melon (330ml)
Fritz-Limo cytryna (330ml)
Woda kokosowa Coconaut
Woda karafka (500ml) 

                           
    

             

Ginger Beer Fentimans (200ml)
Rose Lemonade Fentimans (200ml) 
Herbata w dzbanku
Kawa espresso
Kawa espresso doppio 
Americano
Kawa Flat White
Kawa Cappuccino

Frizzante Bianco Frizzin
Azienda Vinicola San Martino - Włochy
Delikatnie musujące wino. Kolor słomkowy, delikatny aromat.  Jest doskonałym aperitifem.

Gaio Ca’de’io Rosso
Puglia I.G.P - Włochy
Głęboko-rubinowa barwa. Owocowe aromaty morwy i śliwki. Szczep: Sangiovese.

Gaio Ca’de’io Bianco 
Terre Siciliane I.G.P. Włochy
Sycylijskie białe wino o jasno-słomkowej barwie. Przyjemne aromaty brzoskwiń z niuansami minerałów. 

Nativa Sauvignon Blanc
D.O. Valley Central - Chile
Białe wino ze świeżymi owocami cytrusowymi, melonem, zielonym liściem pomidora i morelą. Szczep: 100% Sauvignon Blanc.

Nativa Cabernt Sauvignon 
Valley Central - Chile
Jasnorubinowy kolor z intensywnymi aromatami czerwonych czarnych owoców. Wiśnie, jeżyny i śliwki mieszają się z delikatnymi niuansami przypraw. 
Szczep: 100% Cabernet Sauvignon

Pinot Grigio Riserva 
Trentino D.O.C. Castel Firmian - Włochy
60% wina po procesie fermentacji dojrzewa przez 6-8 miesięcy w dębowej beczce i następnie jest łączone z winem, które pozostało w kadziach 
ze stali nierdzewnej. W smaku harmonijne, eleganckie, czyste. Szczep: Pinot Grigio.

Teroldego Rotaliano Riserva 
Trentino D.O.C. Castel Firmian - Włochy
Królewskie wino Trydentu (Trentino). Rubinowa barwa z fioletowymi refleksami. W smaku wytrawne, harmonijne, owocowe, z aksamitnymi 
taninami. Szczep: Teroldego Rotaliano.

Feudo Arancio, Tinchite Rose
Frappato, Terre Siciliane IGT - Włochy
Wino prezentuje ciepły kolor wiśni z refleksami rubinowo-fioletowymi. W zapachu wyczuwalna malina, jeżyna, truskawka, i granat. 
Szczep: 100% Frappato

nAPOJE

WINO
 125ml 11 zł  500ml 30 zł

 125ml 14 zł  700ml 70 zł

 125ml 21 zł  700ml 110 zł

 125ml 21 zł  700ml 110 zł

 125ml 16 zł  700ml 89 zł

 125ml 14 zł  700ml 70 zł

 125ml 15 zł  700ml 80 zł

 125ml 15 zł  700ml 80 zł


