
  

Nasza  pizza  to  classica  pizza  italiana,  wytwarzana  z  włoskiej  mąki  typu  „00”,  oryginalnych
składników importowanych przez nas z Półwyspu Apenińskiego oraz tych lokalnych. 

Podstawą pizzy jest ciasto, które aby nabrało odpowiedniej tekstury potrzebuje czasu- minimum 24
godziny wyrastania.  Sos  pomidorowy to  kompozycja  najlepszych włoskich pomidorów,  oliwy Extra
Vergine oraz przypraw takich jak bazylia czy oregano. Zwieńczeniem i koroną na pizzy jest mozzarella
czyli ser przez duże S. Pizzę doskonałą można zjeść wyłącznie z mozzarellą, bo tylko ona doskonale się
ciągnie, łączy się perfekcyjnie ze wszystkimi dodatkami, nadaje całości idealny zapach i smak. 
Tak właśnie powstaje klasyczna Margharita, która jest podstawą prawie wszystkich naszych pizz.
        Na życzenie naszych  Gości modyfikujemy pozycje.
        Rozmiar pizzy około 33 cm.

    1. Margherita                          22.00 zł
Salsa pomodoro, mozzarella, basilico
Sos pomidorowy, ser mozzarella, bazylia

2. Prosciutto e funghi                          27.50 zł
Salsa pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, champignon
Sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka gotowana, pieczarki

3.Verdure                                    29.00 zł
Salsa pomodoro, mozzarella, melanzane, zucchine, peperoni, cipolla
Sos pomidorowy, ser mozzarella, bakłażan, cukinia, papryka, cebula

4. Pancetta                                    30.50 zł
Salsa pomodoro, mozzarella, Pancetta arrotolata, champignon, parmigiano
Sos pomidorowy, ser mozzarella, włoska rolada boczkowa, pieczarki, parmezan

5. Tonno e cipolla                                    28.50 zł
Salsa pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla
Sos pomidorowy, ser mozzarella, tuńczyk w oleju, cebula



6. Ostaria 239                           28.50 zł
Salsa pomodoro, mozzarella, salsiccia  piccante, peperoni, cipolla, olive nero, salsiccia
Sos pomidorowy, ser mozzarella, kiełbaska włoska pikantna i łagodna- salsiccia, papryka, 
cebula, czarne oliwki  

7. Crudo                                              29.00 zł
Salsa pomodoro, mozzarella, Prosciutto Crudo 
Sos pomidorowy, ser mozzarella, Szynka Parmeńska

8. Diavola                                                 28.50 zł
Salsa pomodoro, mozzarella, salamino piccante, capperi, peperoncino
Sos pomidorowy, ser mozzarella, pikantne salami, kapary, ostre papryczki

9. Mirco                                              28.50 zł
Salsa pomodoro, mozzarella, pancetta, cipolla, champignon
Sos pomidorowy, ser mozzarella, boczek, cebula, pieczarki

10. Dorata                                                28.50 zł
Salsa pomodoro, mozzarella, olive nere, capperi, pomodori freschi, basilico
Sos pomidorowy, ser mozzarella, czarne oliwki, kapary, świeże pomidory i bazylia

11. Mario                                  34.50 zł
Salsa pomodoro, mozzarella, gamberi, salmone, panna, cipollina
Sos pomidorowy, ser mozzarella, krewetki, łosoś, śmietana, szczypiorek

12. Mais                               27.50 zł
Salsa pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, mais
Sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka gotowana, kukurydza

13. Italiana                                    28.50 zł
Salsa pomodoro, mozzarella, spinaci, pomodori freschi
Sos pomidorowy, ser mozzarella, szpinak, świeże pomidory

14. Formaggi                                  31.00 zł
Salsa pomodoro, mozzarella e formaggi misti
Sos pomidorowy i 4 rodzaje sera 

15. Rucola e pomodori                                    28.50 zł
Salsa pomodoro, mozzarella, rucola, pomodori e parmigiano
Sos pomidorowy, ser  mozzarella, pomidory, rukola, płatki parmezanu

16. Pizza kebab                                     27.00 zł
Salsa pomodoro, mozzarella, kebab di pollo 
Sos pomidorowy, ser mozzarella, kebab drobiowy

17. Tirolese                                    30.50 zł
Salsa pomodoro, mozzarella, panna, champignon, speck 
Sos pomidorowy, ser mozzarella, śmietanka, pieczarki, speck- szynka tyrolska wędzona



18. Umbria                                     32.50zł
Mascarpone, porro, Vetricina, Crudo e pomodori confit
Ser Mascarpone, por, salami Ventricina (lekko pikantne), Szynka Parmeńska,pomidory confit

19. Carbonara                          31.00 zł
 Salsa pomodoro, mozzarella, uova, pancetta, panna e parmigiano

Sos pomidorowy, ser mozzarella, jajko, śmietanka, boczek, parmezan

20. Roma                          31.50 zł
Mozzarella, spinaci, crudo, pomodori confit
Ser mozzarella, szynka parmeńska, szpinak, pomidory confit

21. Principessa                          32.50 zł
         Salsa al pomodoro, mozzarella, Prosciutto Crudo, champignon,pomodorini secchi,rucola

  Sos pomidorowy, ser mozzarella, Szynka Parmeńska,  pieczarki, pomidory suszone, rukola 

  22. Capricciosa                              29.50 zł
Salsa pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, champignon, carciofi
Sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka gotowana, pieczarki, karczochy

23. Rustica                                    30.50 zł
Salsa pomodoro, mozzarella, sopressa, champignon, parmigiano
Sos pomidorowy, ser mozzarella, włoskie salami wieprzowe, pieczarki, parmezan

24. Noci                          31.00 zł
Salsa pomodoro, mozzarella, Gorgonzola D.O.P., speck, noci
Sos pomidorowy, ser mozzarella, ser Gorgonzola D.O.P., speck-szynka tyrolska wędzona, 
orzechy włoskie

25. Matteo                                              29.50 zł
Salsa pomodoro, mozzarella, cipolla, salsiccia, salamino piccante
Sos pomidorowy, ser mozzarella, cebula, kiełbasa włoska łagodna- salsiccia, salami

26. Estate                                              28.50 zł
Mozzarella palla, rucola, pomodorini cigliegia e parmigiano
Mozzarella biała, rukola, pomidorki koktajlowe, płatki parmezanu 

27. Calabra                                    31.50 zł
Salsa pomodoro, mozzarella, Spianata Calabrese, peperoncino, basilico
Sos pomidorowy, ser mozzarella, włoskie salami pikantne- Spianata, papryczka chilli, bazylia

28. Stagionale                                    31.50 zł
Salsa pomodoro, mozzarella, carciofi, Gorgonzola D.O.P., salsiccia

  Sos pomidorowy, mozzarella, karczochy, Gorgonzola D.O.P., kiełbasa włoska łagodna- salsiccia

Porcja sosu  czosnkowego, ketchup, sos pomidorowy + 2.50  zł
Do pizzy na wynos doliczamy 2 zł (pudełko) 
Pizza dwurodzajowa to połowa ceny dowolnych dwóch pizz + 2.50 zł
Wszystkie nasze pizze zawierają gluten (białko roślinne)
Dodatki: warzywa 4,50 zł, ser mozzarella 6 zł, mięso/wędliny polskie 5 zł, 
wędliny włoskie 8 zł, sery włoskie 7 zł
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