
Węgrów 
ul. Żeromskiego 21

Zapraszamy

pon. – sob. 10.00 – 22.00 

niedz. 11.00 – 22.00

ZADZWOŃ I ZAMÓW DO DOMU LUB FIRMY

Przyjmujemy zamówienia w godz. 10.00 - 21.30, 

w niedzielę 11.00 - 21.30

Na terenie miasta dowóz GRATIS! Sprawdź obszar dostaw. Minimalne zamówienie 30 zł
PŁATNOŚĆ            LUBKARTĄ GOTÓWKĄGOTÓWKĄ

 882 179 835

/ topdrive.wegrow
SPRAWDŹ PROMOCJE /  KONKURSY / OFERTY SPECJALNE NA



SYCYLIJSKA salami, papryka, cebula, sos chili  ____ 34,50 44,50
WEGETARIAŃSKA _____________________________ 34,50 44,50  
pieczarki, papryka, kukurydza, czarne oliwki

AMERYKAŃSKA kurczak, szynka, pieczarki, kukurydza  36,50 46,50
EUROPEJSKA salami, szynka, pieczarki, papryka, cebula 36,50 46,50
MEKSYKAŃSKA________________________________ 36,50 46,50  
kebab wołowy, kurczak, papryka, cebula, sos chili

GRECKA _________________________________________ 36,50 46,50 
salami, czarne oliwki, ser sałatkowy, suszone pomidory, rukola

ATLANTYCKA  ___________________________________ 37,50 47,50
tuńczyk, ostre papryczki, ogórek konserwowy, cebula czerwona

WIEJSKA ________________________________________ 37,50 47,50
sos serowy, kiełbasa, boczek, ogórek konserwowy, czosnek, cebula biała

KEBAB mięso kebab, chrupiąca cebulka Nasza specjalność!  38,50 47,50
FARMERSKA ___________________________________ 38,50 48,50 
kurczak, boczek, papryka, kukurydza, chrupiąca cebulka

4 SERY ___________________________________________ 38,50 48,50 
sos serowy, ser mozarella, ser pleśniowy, ser sałatkowy, ser wędzony

SUPER KEBAB Dla smakoszy  ___________________ 39,50 49,50 
kebab wołowy, kebab drobiowy, pieczarki, cebula, pikantny sos chili, sałatka 
na pizzy

KOMPOZYCJA WŁASNA Margarita + max 6 dodatków 
mięso kebab, szynka, kurczak, salami, boczek, kiełbasa,  

dodatkowy ser  _______________________________________6,00 7,00
pieczarki, papryka, pomidor, cebula, kukurydza, ananas, czarne oliwki,
ostre papryczki, chrupiąca cebulka, sos chili, ogórek konserwowy, 

czerwona cebula, dodatkowy sos pomidorowy, czosnkowy _  5,00 6,00

PIZZA                     33 cm        40 cm

MARGARITA sos pomidorowy / serowy, ser mozzarella 27,50 33,50
KLASYCZNA szynka, pieczarki _____________________ 29,50 37,50
PEPPERONI salami, ostre papryczki  _____________ 29,50 37,50
WŁOSKA salami, pieczarki, czarne oliwki _____________ 32,50 41,50
CHŁOPSKA boczek, kiełbasa, cebula _______________ 33,50 42,50
HAWAJSKA szynka, ananas, kukurydza _____________ 33,50 42,50

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

KEBAB W TORTILLI _____________________ 19,20 / 23,20 
tortilla, mięso kebab 160 g / 240 g, surówki 160 g, sosy 60 g

KEBAB W BUŁCE _______________________ 20,20 / 24,20 
bułka, mięso kebab 160 g / 240 g, surówki 160 g, sosy 60 g

KEBAB NA TALERZU ____________________ 24,50 / 27,80 
mięso kebab 160 g / 240 g, surówki / warzywa na parze 160 g, sosy 60 g 
do wyboru: frytki / ryż / cząstki ziemniaka 150 g

KEBAB BOX ____________________________________19,80 
mięso kebab 140 g, frytki 140 g, surówki 90 g, sosy 60 g

mała
porcja

duża
porcja

KURCZAKI
do wyboru sosy: ostra salsa, czosnkowy, barbecue, 
słodkie chili, miodowo-musztardowy, turecki, ketchup

SKRZYDEŁKA 6 szt. / 12 szt.  ________________ 18,90 / 25,00
SKRZYDEŁKA LUIZJANA  6 szt. / 12 szt.  ___ 19,90 / 26,00
POLĘDWICZKI 150 g / 300 g _______________ 19,90 / 26,00
ZESTAW COMBO________________________________47,00 
polędwiczki 150 g, skrzydełka 6 szt., krążki cebulowe 9 szt.,  
1 x duże frytki, 2 x sos, 1 x ketchup

KUBEŁEK SKRZYDEŁEK _________________________57,90 
skrzydełka w panierce 24 szt, 2 x duże frytki, 4 x sos, 2 x ketchup

PAKA KURCZAKA _______________________________57,90 
polędwiczki w panierce 300 g, skrzydełka w panierce 12 szt.  
2x duże frytki, 3 x sos, 2 x ketchup

mała
porcja

duża
porcja

Dodaj sałatkę  
Coleslaw 
za 6,50

w chrupiącej  
panierce

SAŁATKI
w każdej: mix sałat, papryka, świeży ogórek, czerwona cebula 
Do wyboru dressing 60 ml: winegret, bazyliowy, czosnkowy, 
musztardowo-miodowy

GRECKA ser sałatkowy, pomidor, czarne oliwki ____________ 22,90
FITNESS grillowany kurczak, pomidor, prażone pestki dyni __ 24,00
HAWAJSKA grillowany kurczak, żółty ser, ananas, kukurydza 24,00
KEBAB mięso kebab, pomidor, kukurydza ________________ 25,00
CEZAR ____________________________________________ 26,50 
grillowany kurczak i boczek, żółty ser, pomidor, grzanki w kostce

DODATKI DO SAŁATEK 
mięso kebab, grillowany kurczak / boczek, ser sałatkowy, żółty ser 5,50
prażone pestki dyni, grzanki w kostce

pomidor, czarne oliwki, ananas, kukurydza, dressing  __________ 4,50

Pieczywo 
czosnkowe 2 szt. 

GRATIS!

KANAPKI
BURGERY 
CLASSIC BURGER stek wołowy, ketchup, sos ___________ 19,00 
CHEESEBURGER stek wołowy, ser, ketchup ____________ 20,00
FISHBURGER mintaj panierowany, sos, ketchup _________ 21,00
CHICKENBURGER chrupiący kurczak, ketchup, sos ______ 21,00
BURGER BBQ  
stek wołowy, grillowany boczek, ser, chrupiąca cebulka _______ 23,00
MOCARZ BURGER 
stek wołowy, grillowany boczek, placek ziemniaczny, 
cebulka duszona, ogórek konserwowy, musztarda, majonez ____ 26,50

ROLLO zrolowana tortilla, świeże warzywa, wybrane składniki

GRECO ROLLO ser sałatkowy, czarne oliwki, sos tzatziki ___ 16,10
FIT ROLLO ________________________________________ 17,50 
grillowany kurczak, prażone pestki dyni, lekki sos jogurtowy

CHICKEN ROLLO __________________________________ 19,50 
chrupiący kurczak, kukurydza, sos 1000 wysp 

KANAPKA NA CIEPŁO  ___________________ 22,00 
chrupiąca bułka, sos kanapkowy, ketchup, 
ser, sałata lodowa, rukola, pomidor 
+ jeden składnik: grillowany bekon / szynka / salami / 
grillowana pierś kurczaka / tuńczyk 
+ maks. 2 dodatki: papryczki jalapeno / pomidory suszone / 
prażona cebulka / ser mozarella / czarne oliwki / ogórek konserwowy / 
kukurydza

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

Dostępna również

wersja na ostro  
z papryczkami jalapeno 

za 0,50 zł

Powyższe promocje nie obowiązują przy zamówieniach w aplikacji mobilnej. Tam znajdziesz inne, dodatkowe oferty specjalne.

PRZY ZAMÓWIENIU 
POWYŻEJ 100 ZŁ

NAPÓJ NAPÓJ 
0,85 L 0,85 L zaza 1   1  złzł

PROMOCJA W DOWOZIE

W dowozie napój w puszce 0,33 L / w lokalu kubek 0,3 L do wyboru: Pepsi / Pepsi Max / Mirinda / 7UP 

PROMOCJA W LOKALU I W DOWOZIE
PROMOCJA W LOKALU I W DOWOZIE

DRUGA PIZZA
30% taniej

DWA SOSY GRATIS

druga pizza taka sama lub tańsza z menu

do każdej pizzydo każdej pizzy

DO KAŻDEGO DO KAŻDEGO 
DANIA OBIADOWEGO, DANIA OBIADOWEGO, 

KANAPKI, KEBABAKANAPKI, KEBABA  
NAPÓJ ZA 4 NAPÓJ ZA 4 złzł

 2 sosy GRATIS!  

 pomidorowy, czosnkowy



DESERY     SŁODKIE
ORZEŹWIENIE

OWOCOJOGURT 
jogurt naturalny z frużeliną i chrupiącym musli ______________ 9,00

PIWO
KUPIECKIE Z BECZKI 0,3 L / 0,5 L _____________ 7,00 / 9,00 
SYROP do piwa malinowy / korzenny  __________________ 1,00 

ZESTAWY 
ZESTAW CLASSIC BURGER _______________27,30 / 29,30

ZESTAW CHEESEBURGER ________________28,40 / 30,40

ZESTAW CHICKENBURGER _______________29,40 / 31,40

ZESTAW FISHBURGER ____________________29,40 / 31,40

ZESTAW BURGER BBQ ___________________31,50 / 33,50

ZESTAW MOCARZ BURGER _______________33,70 / 35,70

ZESTAW ROLLO GRECO ___________________25,00 / 27,00

ZESTAW ROLLO FIT _______________________26,20 / 28,20

ZESTAW ROLLO CHICKEN _________________28,30 / 30,30 
w każdym kanapka + frytki 100 g / 150 g lub sałatka 
+ napój 0,3 L / 0,4 L

ZESTAW SKRZYDEŁKA W PANIERCE ______26,70 / 28,70

ZESTAW SKRZYDEŁKA LUIZJANA   _____27,80 / 29,80 
w każdym skrzydełka 6 szt. + frytki 100 g / 150 g 
lub sałatka + napój 0,3 L / 0,4 L

ZESTAW POLĘDWICZKI W PANIERCE _____27,80 / 29,80 
polędwiczki 150 g + frytki 100 g / 
150 g lub sałatka + napój 0,3 L / 0,4 L

mały duży

do wyboru:  
Pepsi / Pepsi Max / 
Mirinda / 7UP 
lub kawa

OPAKOWANIA NA WYNOS
Karton na pizzę: 1,30 zł
Menu box - 1,00 zł
Torba papierowa (opakowanie) - 0,80 zł

NIEDOSTĘPNE W DOSTAWIE:
małe zestawy, napoje zimne  
w kubku, napoje gorące, piwo

DANIA OBIADOWE
PIERŚ GRILLOWANA 150 g _______________________  24,50

PIERŚ PANIEROWANA 150 g ______________________  24,50

POLĘDWICZKI W PANIERCE 150 g ________________  24,50

MINTAJ PANIEROWANY 150 g ____________________  24,50
do wyboru: frytki / ryż / cząstki ziemniaka 150 g, surówki / warzywa na parze 160 g, 
sosy: ostra salsa, czosnkowy, barbecue, słodkie chili, miodowo-musztardowy, turecki, ketchup

DODATKI
mięso kebab małe 160 g / duże 240 g _______________ 11,00 / 15,00
frytki małe 100 g / duże 150 g ________________________7,50 / 8,50 
cząstki ziemniaków małe 100 g / duże 150 g _____________7,00 / 8,00 
ryż 150 g: biały / żółty / czerwony ostry ________________________4,50
warzywa na parze 200 g _____7,00 zestaw surówek 300 g_______8,50
sałatka coleslaw 250 g______6,50 pieczywo czosnkowe 2 szt. ___6,00
wybrany sos ______________2,50 ketchup w saszetce _________1,00

PRZEKĄSKI
LONGER polędwiczka, warzywa, sos duński, ketchup _______ 10,70

KRĄŻKI CEBULOWE 9 szt. Dodaj sos za 2,50 zł ___________ 9,70

PIECZYWO CZOSNKOWE Z SEREM 2 szt. Dodaj sos za 2,50 zł 7,00

FRYTKI małe 100 g / duże 150 g z ketchupem _______ 7,50 / 8,50

ZAPIEKANKA bułka, pieczarki, ser, majonez, ketchup

klasyczna____12,50    z szynką / z salami____ 13,50   kebab____ 15,00

Dodaj do zapiekanki  
surówka wiosenna / sałatka coleslaw / pomidor i ogórek _______ 1,50 
chrupiąca cebulka _____________________________________ 0,50

NAPOJE ZIMNE
PEPSI, PEPSI MAX, MIRINDA, 7UP
kubek 0,3 L / 0,4 L   __________________________ 5,00 / 6,00
butelka 0,5 L / 0,85 L __________________________ 7,00 / 10,00
puszka 0,33 L  ________________________________________ 5,00
LIPTON ICE TEA 0,5 L cytryna, brzoskwinia ______________ 7,50
WODA MINERALNA 0,5 L gazowana, niegazowana _______ 5,00
SOK TOMA 0,33 L pomarańcza, jabłko, czarna porzeczka, multiwitamina 6,50
SOK w kartoniku 0,2 L pomarańcza, jabłko, multiwitamina __ 3,50

DLA DZIECI
MINI TORTILLA mięso kebab 100 g, surówka, sos ________ 14,50
MINI RYBKA paluszki rybne 4 szt., frytki 100 g, surówka, ketchup _ 15,50
MINI POLĘDWICZKI  ______________________________ 15,50 
polędwiczki w panierce 100 g, frytki 100 g

MINI KEBAB NA TALERZU _________________________ 15,50 
mięso kebab 100 g, frytki 100 g, surówka, sos

MINI PIZZA _______________________________________ 17,50 
pizza margarita 20 cm, dwa wybrane składniki (w tym jeden mięsny), sos

ZESTAW DLA DZIECI wybrane danie, soczek 0,33 L Toma, zabawka 24,50

NAPOJE GORĄCE  

HERBATA ____________________________________________ 4,50 

KAWA CZARNA / ESPRESSO ________________________ 6,00 

CAPPUCCINO / LATTE / MOCHA _____________________ 6,00 

GORĄCA CZEKOLADA _______________________________ 6,00

OBSZAR DOSTAW: 1. STREFA - DOWÓZ GRATIS - kwota zam. minimum 30 zł: Węgrów, Krypy;
2. STREFA  - OPŁATA 9 zł + kwota zam. minimum 50 zł: Liw, Jarnice, Jartypory, Ruchna, Ludwinów, Warchoły, Poszewka, Popielów, Karolew, Szaruty;

3. STREFA - OPŁATA 9 zł + kwota zam. minimum 80 zł: Stara Wieś, Tończa, Zawady, Karczewiec, Turna, Żelazów, Miedzna, Pierzchały, Wyszków, Zając 
Dowóz poza obszar dostaw ustalany jest indywidualnie.

Podane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art 66 par.1 Kodeksu Cywilnego



POBIERZ 
APLIKACJĘ

zamawiaj

jedzenie z dostawą
prosto do

Twojego domu!

korzystaj

ze specjalnych

PROMOCJI

intuicyjne i szybkie zamówienia 

ONLINE z odbiorem własnym 

lub dostawą do domu

śledzenie statusu zamówienia 

specjalne promocje 

tylko w aplikacji

kupony rabatowe dla 

posiadaczy aplikacji


