
DOSTAWA do domu

504 723 743    (22) 252 02 02 

ul. Górczewska 224
Pn.- Sob. 12:00 - 22:00 
Niedz.      12:00 - 21:00

RUCOLA E PERA 
rukola, gruszka, sos miodowo – musztardowy, 
sos balsamiczny, Parmigiano Reggiano

INSALATA MISTA 
mix sałat, oliwki, oliwa z oliwek, sos balsamiczny,
Parmigiano Reggiano

INSALATA CEZARE CON POLLO   
sałata rzymska, kurczak grillowany, boczek, grzanki, 
sos cezar, Parmigiano Reggiano

INSALATA CEZARE CON GAMBERI   
sałata rzymska, grillowane krewetki, boczek, grzanki, 
sos cezar, Parmigiano Reggiano

FLACZKI z boczniaka 

SOPA DE MARISCO
zupa z owocami morza na bulionie z homara 

NAPOJE

PEPSI    1 L 

Niniejsza ulotka nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu 
art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

 

Dostawy realizowanie są w ograniczonej strefie. 
Minimalna kwota zamówienia wynosi 35zł. 

Opłata za dowóz;  strefa pierwsza - 6zł / strefa druga - 9zł. 
Dostawa może potrwać 30 minut w wyznaczonej strefie. 

Poza strefą czas może być wydłużony w zależności od ilości zamówień 
jak i lokalizacji, do której dostarczamy zamówienie. 

Przybliżony czas dostawy zostanie podany 
podczas składania zamówienia.

KREM pomidorowy    

KREM paprykowo - pomidorowy  

ZUPA dnia     

PEPSI 0,5 L

8 zł

8 zł

28 zł

34 zł

10 zł

11 zł
12 zł
13 zł

14 zł

5 zł

7 zł

ŻEBRO WOŁOWE BBQ  (w dostawie bez kości) 
marynowane, długo pieczone żeberko wołowe 
w naszym sosie BBQ, gotowana kolba kukurydzy 
z masłem, frytki stekowe

GOLONKA W PIWIE   
marynowana, długo pieczona golonka wieprzowa w ciemnym 
piwie, sałatka Coleslaw, frytki stekowe

ŻEBRO WIEPRZOWE   
marynowane korzennie, długo pieczone żeberko wieprzowe 
w naszym sosie BBQ na bazie ananasa, sałatka Coleslaw, 
frytki stekowe

NOWOŚCI W DOSTAWIE 
z menu:

12 zł
/100 g

36 zł

45 zł

WESPRZYJ SWOJĄ ULUBIONĄ RESTAURACJĘ

Zamów z dostawą do domu lub odbierz osobiście

Do zamówienia powyżej 100 zł 
2 zupy GRATIS !   :)



CLASSIC
wołowina, pomidor, sałata lodowa, cebula czerwona, 
ogórek małosolny, remulada

PULLED PORK
wolno pieczona szarpana wieprzowina, sałatka Coleslaw,
sałata lodowa, pomidor, cebula czerwona, sos Aioli

CHIMICHURRI 
wołowina, papryczka jalapeno, ser Mimholette, rukola, 
pomidor, sos chimichurri

CHEESE 
wołowina, ser Mimolette, pomidor, sałata lodowa, 
cebula czerwona, ogórek małosolny, remulada

BEAT-ROOT'S
Kotlet z buraka, rukola, papryka grillowana, ser kozi, 
sos aioli, sos miodowo musztardowy

BBQ
wołowina, ser Mimolette, jajo sadzone, pomidor, sałata,
lodowa, cebula czerwona, ogórek małosolny, sos BBQ

HOT SPICE
wołowina, salami Spianata Picante, pomidor, sałata lodowa, 
cebula czerwona, papryczka jalapeno, sos tysiaca wysp

GUACAMOLE
Wołowina, Guacamole, sałata lodowa, pomidor, 
cebula czerwona

SALSA MANGO
wołowina, remulada, salsa mango, pomidor, awokado, 
cebula czerwona, kolendra

HELLO U&ME 
ser halloumi, awokado, grillowany ananas, rukola, pomidor, 
cebula czerwona, sos tysiaca wysp

GAMBERI
wołowina, krewetki grillowane, pomidor, sałata lodowa, 
cebula czerwona, kolendra, sos Chipottle

Dodatkowy składnik 
Dodatkowe krewetki  (za szt.) 
Dodatkowa wędlina 
Dodatkowy ser 
Szynka parmeńska, Ser kozi, Ekstra Mozzarella 
Borowik, Podgrzybek

+ FRYTKI DO BURGERA 7

(32 cm) 

DODATKI DO PIZZY 

MARGHERITA     
sos z pomidorów Pelati, mozzarella, oregano

COTTO      
sos z pomidorów Pelati , mozzarella,  Prosciutto Cotto, 
oregano

VEGETARIANA    
sos z pomidorów Pelati , mozzarella, cebula, rukola, 
grillowane: papryka, cukinia, bakłażan, szparagi, oregano

HAWAIANA    
sos z pomidorów Pelati , mozzarella, ananas, Prosciutto 
Cotto, oregano

CAPRI     
sos z pomidorów Pelati , mozzarella, Prosciutto Cotto ,  
pieczarki, oregano

SALAME    
sos z pomidorów Pelati, mozzarella,  włoskie salami Napoli, 
cebula, oregano

VENEZIANA    
sos z pomidorów Pelati, mozzarella, Prosciutto Cotto, 
pomidory suszone, cebula, rukola

SALAME PICCANTE  
sos z pomidorów Pelati, mozzarella, włoskie salami Spianata 
Piccante, papryka jalapeno, cebula, oregano

PERA     
mozzarella, sos śmietanowy, ser kozi, gruszka, miód 

CARBONARA    
Sos śmietanowy, boczek, jajko, cebula, oregano 

QUATTRO  FORMAGGI
sos z pomidorów Pelati , karmelizowana cebula, Mozzarella, 
Gorgonzola, Parmigiano Reggiano, Mascarpone 

FUNGHI DI BOSCO 
sos śmietanowo - grzybowy, mozzarella, pieczarki, 
podgrzybek, borowik marynowany, cebula, oregano

BIANCA 
mozzarella, śmietana, ser kozi, gruszka, karmelizowana 
cebula, szpinak

PARMA    
sos z pomidorów Pelati, mozzarella, szynka parmeńska, ser 
Parmigiano Reggiano, pomidor cherry, rukola

SPECJALE    
sos z pomidorów Pelati, mozzarella, szynka parmeńska, 
speck, pomidor cherry, sałatka z rukoli, balsamico, bazylia

GAMBERI    
sos z pomidorów Pelati, mozzarella, krewetki, kalmary 
anchois, natka pietruszki

19 zł

24 zł

26 zł

25 zł

27 zł

27 zł

27 zł

29 zł

32 zł

32 zł

32 zł

32 zł

36 zł

36 zł

35 zł

37 zł

AGLIO OILO
włoski makaron Spaghetti, czosnek, natka pietruszki, 
papryczka piri piri, Parmigiano Reggiano, oliwa z oliwek

ARRABBIATA
włoski makaron Spaghetti, sos pomidorowy, bazylia, 
papryczka piri piri, natka pietruszki, Parmigiano Reggiano. 

PENNE CON VERDURE  
włoski makaron Penne Rigate, papryka czerwona, 
cebula czerwona, cukinia, pomidor cherry, czosnek, bakłażan, 
białe wino, masło, natka pietruszki, Parmigiano Reggiano

CARBONARA     
włoski makaron Penne Rigate, jajko, boczek, cebula, czosnek, 
Parmigiano Reggiano. 

TAGLIATELLE SPINACI E GORGONZOLA 
włoski makaron Tagliatelle, śmietana, szpinak, Gorgonzola, cebula, 
czosnek, wino, orzeszki pinii, natka pietruszki, Parmigiano Reggiano

BOLOGNESE     
Włoski makaron Spaghetti, sos Bolognese z mięsem 
wołowo-wieprzowym, natka pietruszki, Parmigiano Reggiano

ANATRA     
włoski makaron Penne Rigate, kaczka, marchew, Parmigiano 
Reggiano, czosnek, cebula, masło, natka pietruszki, por, wino białe

PENNE FUNGHI 
Włoski makaron Penne Rigate, grzyby kurki, śmietana, 
Parmigiano Reggiano, cebula, czosnek, natka pietruszki, wino białe 
(na życzenie kurczak)

MERLUZO 
Włoski czarny makaron Tagliatelle barwiony atramentem 
kałamarnicy, dorsz, papryka piri piri, groszek zielony, czosnek, 
natka pietruszki, koperek, cytryna, białe wino, śmietana

TAGLIATELLE SALMONE   
Włoski makaron Tagliatelle, łosoś, cebula, wino, czarne oliwki, 
kapary, śmietana

TAGLIATELLE E GAMBERI 
Włoski czarny makaron Tagliatelle barwiony atramentem 
kałamarnicy, krewetki, masło, wino, papryczka piri piri, 
czosnek, natka, sos ostrygowy

GNOCCHI FUNGI E TORTUFO 
Kopytka włoskie Gnocchi nadziewane borowikami, cukinia, 
grzyby leśne, cebula, czosnek, masło, białe wino, oliwa truflowa, 
czarna trufla, natka pietruszki, Parmigiano Reggiano
(na życzenie kurczak)

SPAGHETTI MANZO E GAMBERI 
Włoski czarny makaron Spaghetti, wołowina, krewetki, 
imbir, czosnek, papryczka piri piri, sos ostrygowy, masło, 
wino, natka pietruszki

POLPO 
Włoski czarny Tagliatelle, ośmiornica, rozmaryn, pomidor cherry, 
sos ostrygowy, czosnek, papryczka piri piri, masło, białe wino

FUTTI DI MARE 
włoski czarny makaron Tagliatelle barwiony atramentem 
kałamarnicy, krewetki, kalmary, mule, sos pomidorowy, 
białe wino, natka pietruszki
pomidor, kolendra, sos tysiaca wysp

23 zł

24 zł

27 zł

26 zł

27 zł

29 zł

29 zł

29 zł

31 zł

32 zł

33 zł

34 zł

32 zł

33 zł

34 zł

4 zł
4 zł
5 zł
5 zł
6 zł
6 zł

(grillowana wołowina 200 g, bułka maślana) 

27 zł

26 zł

28 zł

28 zł

28 zł

29 zł

29 zł

29 zł

29 zł

31 zł

32 zł

Zamów z dostawą do domu lub odbierz osobiście

Do zamówienia powyżej 100 zł 
2 zupy GRATIS !


