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PROMOCJA W LOKALU

Do każdego dania
napój w puszce za 2 zł
*napój w puszce 0,33 l Do wyboru: Pepsi / Mirinda / 7UP
* promocja nie dotyczy pizzy, przekąsek i dań dla dzieci

PROMOCJA W LOKALU ORAZ W DOWOZIE

DRUGA PIZZA
za pół ceny

*Druga pizza taka sama lub tańsza z menu.

PROMOCJA W DOWOZIE

NAPÓJ 1 L PRZY
ZAMÓWIENIU
ZA 1 GROSZ POWYŻEJ 60 ZŁ

P IZ ZA

2 sosy GRATIS! - pomidorowy, czosnkowy
33 cm 40 cm
MARGARITA sos pomidorowy, ser mozzarella________ 13,99 19,99
PIZZA KEBAB Nasza specjalność!_________________ 17,99 25,99
mięso kebab, chrupiąca cebulka

KLASYCZNA szynka, pieczarki___________________ 17,99
PEPPERONI salami, ostre papryczki_______________ 17,99
CHŁOPSKA boczek, kiełbasa, cebula_______________ 19,99
WŁOSKA salami, pieczarki, czarne oliwki____________ 19,99
HAWAJSKA szynka, ananas, kukurydza_____________ 19,99
SYCYLIJSKA salami, papryka, cebula, sos chili_______ 21,99
AMERYKAŃSKA kurczak, szynka, pieczarki, kukurydza__ 21,99
WEGETARIAŃSKA __________________________ 21,99
pieczarki, papryka, kukurydza, czarne oliwki

25,99
25,99
28,99
28,99
28,99
31,99
31,99
31,99

EUROPEJSKA ______________________________ 23,99 34,99
salami, szynka, pieczarki, papryka, cebula

FARMERSKA________________________________ 23,99 34,99
kurczak, boczek, papryka, kukurydza, chrupiąca cebulka

MEKSYKAŃSKA_____________________________ 23,99 34,99
kebab wołowy, kurczak, papryka, cebula, sos chili

PIZZA SUPER KEBAB Dla smakoszy_____________ 24,99 35,99
kebab wołowy, kebab drobiowy, pieczarki,
cebula, pikantny sos chili, sałatka na pizzy

pieczarki, papryka, cebula, kukurydza, ananas,
czarne oliwki, ostre papryczki, chrupiąca cebulka,
pikantny sos chili, dodatkowy sos pomidorowy, czosnkowy __

SAŁ ATKI

do wyboru mięso: drobiowe / wołowe / mieszane;
sosy: ostry / łagodny / mieszany / turecki

KEBAB W TORTILLI__________________________ 9,99 / 13,99
tortilla, mięso kebab 160 g / 240 g, surówki 160 g, sosy 60 g

KEBAB W BUŁCE __________________________ 10,99 / 14,99
bułka, mięso kebab 160 g / 240 g, surówki 160 g, sosy 60 g

KEBAB NA TALERZU_______________________ 14,99 / 18,99
mięso kebab 160 g / 240 g, surówki 160 g, sosy 60 g
do wyboru: frytki / cząstki ziemniaka 150 g

K ANA P K I
BURGERY

bułka sezamowa, świeże warzywa, korniszon, wybrane składniki
sosy do wyboru: amerykański, czosnkowy, duński

CLASSIC BURGER stek wołowy, ketchup, sos______________ 10,99
CHEESEBURGER stek wołowy, ser, ketchup, sos____________ 11,99
BURGER BBQ_____________________________________ 12,99
bułka sezamowa, stek wołowy, grillowany boczek, ser,
świeże warzywa , korniszon, sos BBQ , chrupiąca cebulka

ROLLO zrolowana tortilla, świeże warzywa, wybrane składniki

FIT ROLLO___________________________________________8,99

KOMPOZYCJA WŁASNA Margherita + max 6 dodatków
mięso kebab, szynka, kurczak,
salami, boczek, kiełbasa, dodatkowy ser _______________

K E BA B

3,00

4,00

grillowany kurczak, prażone pestki dyni, lekki sos jogurtowy

GRECO ROLLO ______________________________________8,99
ser favita, czarne oliwki, sos tzatziki

2,00

3,00

Pieczywo czosnkowe 2 szt. GRATIS!

w każdej: mix sałat, papryka, świeży ogórek, czerwona cebula
Do wyboru dressing 60 ml: winegret / czosnkowy / jogurtowy / ziołowy / cesarski

GRECKA ser favita, pomidor, czarne oliwki _________________ 12,99
FITNESS grillowany kurczak, pomidor, prażone pestki dyni______ 13,99
HAWAJSKA grillowany kurczak, żółty ser, ananas, kukurydza___ 14,99
KEBAB mięso kebab, pomidor, kukurydza___________________ 15,99
SAŁATKA CEZAR
grillowany kurczak i boczek, żółty ser, pomidor, grzanki w kostce____ 16,99
DODATKI DO SAŁATEK
mięso kebab, grillowany kurczak/boczek, ser favita, żółty ser,
prażone pestki dyni, grzanki w kostce____________________________4,00
pomidor, czarne oliwki, ananas, kukurydza, dressing ______________2,00

NA P O J E Z IM N E
PEPSI, MIRINDA, 7UP

butelka 0,5 l / 1 l _________________________________ 5,00

/ 7,00
puszka 0,33 l ___________________________________________3,50
WODA MINERALNA 0,5 l gazowana, niegazowana____________3,00
SOK TOMA 0,33 l pomarańcza, jabłko, czarna porzeczka_________3,50
SOK w kartoniku 0,2 l pomarańcza, jabłko, multiwitamina_____ 2,00

PR ZEK Ą S K I

Zjedz za DROBNE!

ZAPIEKANKA bułka, pieczarki, ser, majonez, ketchup
klasyczna ____ 3,99 z szynką / z salami____ 5,49 kebab_____ 5,99
Dodaj do zapiekanki

surówka wiosenna / sałatka coleslaw / pomidor i ogórek ___________1,00
chrupiąca cebulka________________________________________0,50

KRĄŻKI CEBULOWE 9 szt. Dodaj sos za 1 zł_______________ 4,99
PIECZYWO CZOSNKOWE Z SEREM 2 szt. Dodaj sos za 1 zł___ 3,99
FRYTKI małe 100 g / duże 150 g z ketchupem___________ 3,49 / 4,49

D LA DZIE C I

MINI KEBAB NA TALERZU____________________________8,99
mięso kebab 100 g, frytki 100 g, surówka

MINI TORTILLA mięso kebab 100 g, surówka, ketchup__________8,99
MINI PIZZA pizza margarita 20 cm, dwa wybrane dodatki, sos_____8,99
ZESTAW DLA DZIECI wybrane danie, soczek 0,2 l, zabawka___ 12,99

D ESERY
OWOCOJOGURT

jogurt naturalny z frużeliną i chrupiącym musli_

D O DATKI

mięso kebab małe 160 g / duże 240 g__________________ 7,99 / 11,99
frytki małe 100 g / duże 150 g________________________ 3,49 / 4,49
cząstki ziemniaków małe 100 g / duże 150 g______________ 3,49 / 4,49
zestaw surówek 300 g_______3,99 pieczywo czosnkowe 2 szt. ___ 2,49
sałatka coleslaw 250 g ______2,99 ketchup w saszetce _________0,50
wybrany sos _____________1,00

Oferta ważna od marca 2017 r.
OBSZAR DOSTAW:

STREFA 1 - DOWÓZ GRATIS: Krypy, Liw, Jarnice, Ruchna, Poszewka,
Ludwinów, Popielów, Szaruty, Karolew, Warłochy.
STREFA 2 - OPŁATA 9 zł: Jartypory, Stara Wieś, Tończa, Zawady, Karczewiec
STREFA 3 - OPŁATA 9 zł: (zamówienie min. 60 zł) Turna, Strupiechów, Grodzisk
Dowóz poza obszar dostaw ustalany jest indywidualnie.
Podane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art 66 par.1 Kodeksu Cywilnego

OPAKOWANIA NA WYNOS
Karton na pizzę - 1,00
Menu box - 0,50
NIEDOSTĘPNE W DOSTAWIE:
zapiekanka, napoje zimne w kubku,
owocojogurt

5,00

