PIZZA BEZGLUTENOWA
Sekretem naszej pizzy jest nie tylko pyszne ciasto, najlepsza mąka i starannie dobrane, świeże produkty.
Jej wyjątkowość bierze się także z miłości do gotowania oraz z tradycji spotkań przy stole w gronie
rodziny i przyjaciół.

PIZZA BEZGLUTENOWA WYSTĘPUJE TYLKO W ROZMIARZE 30 cm

PIZZA

średnia max
30 cm 43 cm

GLUTEN FREE*

PIKANTNA

średnia
30 cm

SEROWA GLUTEN FREE
34
GRECKA GLUTEN FREE
33
EUROPEJSKA GLUTEN FREE
32
WEGETARIAŃSKA GLUTEN FREE 31
SZPINAKOWA GLUTEN FREE
29

LETNIA

36

29

36

sos czosnkowy, ser, indyk, czarne
oliwki, pomidorki cherry, rukola

SEROWA

29

36

sos czosnkowy, ser,
parmezan, camembert, feta

* może zawierać śladowe ilości glutenu
pochodzącego z przypraw.

SMAKOWITA

NOWOŚĆ

29

sos pomidorowy, ser, indyk,
cukinia w płatkach chilli,
pieczarki, czosnek, papryka

29

36

sos, ser, boczek, cebula,
pieczarki, parmezan, salami

PEPPERONI

średnia max
30 cm 43 cm

CARPACCIO

29

36

AMERYKAŃSKA
29

36

30

30

37

30

28

35

JALAPENO

28

35

WEGETARIAŃSKA

35

TRADYCYJNA

28

sos, ser, feta, papryka
świeża, oliwki czarne,
cebula, pomidor, bazylia

37

POPULARNA

37

STUDENCKA   

34

27

34

26

33

26

33

25

31

25

31

24

30

22

28

sos, ser, salami, cebula,
papryka jalapeno
sos, ser, papryka, cebula,
pomidor, pieczarki
sos, ser, szynka, pieczarki

HAWAJSKA
sos, ser, szynka, ananas
27

34

sos, ser, kurczak, cebula,
pieczarki, kukurydza

sos, podwójny ser, gyros,
cebula, kukurydza,
pomidorki cherry, rukola

ANGIELSKA

TROPIKALNA

GRECKA

27

sos, ser, salami, papryka,
cebula, oliwki zielone

sos, podwójny ser, podwójne salami

sos, ser, camembert,
żurawina, kurczak, gruszka

sos, ser, cebula, kiełbasa
wiejska, boczek, ogórek kiszony,
ser wędzony

GYROS

36

MIESZCZAŃSKA   

sos, ser, pomidor, rukola,
chipsy z boczku

FANTAZYJNA

sos, ser, szynka, salami, boczek,
kukurydza, oliwki zielone, czosnek

CHŁOPSKA

29

sos barbecue, ser, cebula,
boczek, kurczak, ananas

sos czosnkowy, ser, por
marynowany w chilli, kurczak,
czosnek, papryka jalapeno

KRÓLEWSKA

36

sos, podwójny ser, podwójna
kiełbasa pepperoni

sos pomidorowy, ser,
pieczony burak, feta,
ser pleśniowy, rukola

ZIMOWA

29

średnia max
30 cm 43 cm

SZPINAKOWA
sos czosnkowy, ser,
szpinak, feta

27

34

sos, ser, szynka, pieczarki,
cebula

MARGERITA
sos, ser

SKOMPONUJ PIZZĘ
PIZZA STWORZONA NA BAZIE MARGERITY Z DOWOLNIE WYBRANYMI PRZEZ CIEBIE DODATKAMI
średnia max
30 cm 43 cm

MARGERITA

22

28

sos, ser

MARGERITA

28

sos pomidorowy bezglutenowy, ser

WARZYWA
I OWOCE

3

4

ananas, bazylia świeża, burak,
cebula, czosnek, gruszka, kukurydza,
ogórek kiszony, oliwki czarne, oliwki
zielone, papryka, pieczarki, pomidor,
rukola, szpinak, por marynowany
w chilli, papryka jalapeno, żurawina

średnia max
30 cm 43 cm

MIĘSO, RYBY, SER

4

5

boczek, kiełbasa
pepperoni, kiełbasa wiejska,
kurczak, salami, szynka, gyros,
tuńczyk, feta, camembert,
parmezan, ser pleśniowy,
ser wędzony, dodatkowy ser

5

chipsy z boczku, indyk,
cukinia marynowana w chilli,
pomidorki cherry

SOS

1

barbecue, czosnkowy, ketchup,
meksykański, pomidorowy,
pomidorowy bezglutenowy,
śmietanowo-koperkowy

DODATKI EXTRA
(NIE WCHODZĄ
W SKŁAD PROMOCJI)

średnia max
30 cm 43 cm

6

Składniki oznaczone kolorem
zielonym nie zawierają glutenu

pikantna

bezmięsna

