
PROMOCJE

DANIA

PIZZE

BURGERY (ZESTAW: BURGER, FRYTKI, SURÓWKA)

MIĘSNE
HAWAJSKA  ............................................    35,5   42,5
sos, ser, szynka, ananas

TRADYCYJNA  .......................................    35,5   42,5
sos, ser, szynka, pieczarki   
MIESZCZAŃSKA  .................................    36,5   44,5
sos, ser, salami, papryka, cebula,  
oliwki zielone

STUDENCKA  .........................................    36,5   44,5
sos, ser, szynka, pieczarki, cebula 
POPULARNA   ........................................    36,5   44,5
sos, ser, kurczak, cebula, pieczarki, kukurydza 

QRCZAKOS  .............................................    37,5   45,5
sos biały, ser, kurczak, ser pleśniowy,  
grana padano, oliwa truflowa, rukola

FANTAZYJNA  ........................................    37,5   45,5
sos, ser, camembert, żurawina, kurczak, gruszka

TROPIKALNA ........................................    37,5   45,5
sos barbecue, ser, cebula, boczek, kurczak, 
ananas

PLACKOBURGER  ...............................    27,9   33,9
wołowina, sałata rzymska, pomidor,  
czerwona cebula, ketchup, majonez   

REDBURGER  ..........................................    29,9   36,9
wołowina, sałata rzymska, pomidor,  
konfitura z czerwonej cebuli, ser pleśniowy,  
sos ogórkowy

JAJCARZ  ..................................................    29,9   36,9
wołowina, sałata rzymska, pomidor, konfitura 
z czerw. cebuli, jajko sadzone, plastry bekonu, 
pasta truflowa, ser pleśniowy, ketchup, 
majonez truflowy DODAJ PLACEK ZIEMNIACZANY  

DO BURGERA  .......................................    5   

Promocje nie łączą się z innymi zniżkami oraz Plackartą!
Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają 5% zniżki na wszystkie 

dania z karty nieobjęte promocją. Zniżka nie obejmuje 
alkoholi! Dotyczy dań na miejscu lub z odbiorem własnym! 

AMERYKAŃSKA  .................................    38,5   46,5
sos, podwójny ser, podwójne salami 
PEPPERONI  ............................................    38,5   46,5
sos, podwójny ser, podwójna kiełbasa pepperoni 
SMAKOWITA  .........................................    38,5   46,5
sos, ser, boczek, cebula, pieczarki, parmezan, 
salami   
LETNIA  .......................................................    38,5   46,5
sos czosnkowy, ser, kurczak, czarne oliwki,  
pomidorki cherry, rukola   
GYROS  ........................................................    39,5   47,5
sos, podwójny ser, kurczak gyros, cebula,  
kukurydza, pomidorki cherry, rukola   
ŁOSOSIOWA  ..........................................    39,5   47,5
sos jogurtowy, ser, łosoś wędzony, zielony 
pieprz, cebula, ser grana padano, natka 
pietruszki   
CHŁOPSKA  .............................................    39,5   47,5
sos, ser, cebula, kiełbasa wiejska, boczek,  
ogórek kiszony, ser wędzony   
KRÓLEWSKA  .........................................    39,5   47,5
sos, ser, szynka, salami, boczek, kukurydza,  
oliwki zielone, czosnek   

KOWBOJSKA  ........................................    41,5   50,5
sos barbecue, ser, wołowina, szynka, pieczarki, 
cebula, czosnek

średnia
30 cm

burger

burger

średnia
30 cm

max
43 cm

zestaw

zestaw

max
43 cm

SKOMPONUJ PIZZE

WEGETARIAŃSKIE
MARGERITA sos, ser ...........................    33,5   40,5

SZPINAKOWA  .......................................    34,5   41,5
sos czosnkowy, ser, szpinak, feta 
WEGETARIAŃSKA  .............................    35,5   43,5
sos, ser, papryka, cebula, pomidor, pieczarki 
GRECKA  ....................................................    37,5   45,5
sos, ser, feta, papryka świeża, oliwki czarne, 
cebula, pomidor, bazylia

SEROWA  ...................................................    38,5   46,5
sos czosnkowy, ser, parmezan, camembert, feta

WEGAŃSKIE

NOWOŚĆ WEGANRITA  .....................    33,5   40,5 
sos, ser wegański

NOWOŚĆ BURAKOS  ...........................    35,5   42,5
sos, ser weg., burak, gruszka, orzechy włos.
NOWOŚĆ FETAKOS  ..............................    36,5   44,5
sos, ser weg., feta weg., cebula czerwona, rukola, 
pomidorki cherry

NOWOŚĆ BAZYLIOS  ...........................    37,5   45,5 
sos, ser weg., burak, czerwona cebula,  
suszone pomidory, bazylia

MARGERITA: SOS, SER  ..................    33,5   40,5

WARZYWA, OWOCE  ..........................    4   5
ananas, brokuły, bazylia świeża, burak,  
cebula, cukinia marynowana w chilli,  
czosnek, gruszka, kukurydza, ogórek kiszony, 
natka pietruszki, oliwki czarne, oliwki zielone, 
papryka, pieczarki, pomidor, rukola, szpinak, 
papryka jalapeno, zielony pieprz, żurawina  

MIĘSO, RYBY, SER  ................................    5  6
boczek, kiełbasa pepperoni, kiełbasa 
wiejska, kurczak, salami, szynka, 
kurczak gyros, tuńczyk, feta, camembert, 
ser pleśniowy, ser wędzony, parmezan, 
dodatkowy ser, ser wegański 

DODATKI EXTRA  ..................................    6   7
nie wchodzą do promocji: 
wołowina, pomidorki cherry, 
łosoś wędzony, suszone pomidory, 
dodatkowy ser, ser feta wegański

SOS NA SPÓD PIZZY:  GRATIS
czosnkowy, pomidorowy 

SOS NA SPÓD PIZZY:  ........................    2   2
barbecue, meksykański

SOS NA PIZZĘ 80 ML:  ........................    2   2
czosnkowy, ketchup, pomidorowy, 
barbecue, meksykański

CZENDLER Z BEKONEM  ..............    29,9   36,9
wołowina, sałata rzymska, pomidor, piklowana 
czerwona cebula, plastry bekonu, ser cheddar, 
ketchup, majonez

SWEET-CHILLI CHICKEN  ..............    29,9   36,9
kurczak, ser cheddar, pomidor, surówka, 
pietruszka, sos sweet-chilli

CZYLI SŁODZIAK  ................................    29,9   36,9
grillowany camembert, grillowany ananas, 
konfitura z czerw. cebuli, żurawina, rukola,  
sos sweet-chilli     

2 PIZZE MAX – 65,9 – ŚREDNICA 43 cm: sos, ser, 3 dowolne składniki, w tym maks. 1 mięsny, sos 80 ml – 1 zł

2 PIZZE ŚREDNIE – 56,9 – ŚREDNICA 30 cm:  sos, ser, 3 dowolne składniki, w tym maks. 1 mięsny, sos 80 ml – 1 zł

3 PIZZE ŚREDNIE – 81,9 – ŚREDNICA 30 cm:  sos, ser, 3 dowolne składniki, w tym maks. 1 mięsny, sos 80 ml – 1 zł

W KAŻDY  CZWARTEK ORAZ SOBOTĘ   
ZAPRASZAMY NA PIZZĘ BEZGLUTENOWĄ!

PLACKARNIA ––  JEDZENIE , 
KTÓRE POKOCHASZ
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JALAPENO  ..............................................    35,5   43,5
sos, ser, salami, cebula,  
papryka jalapeno 
PIKANTNA  ..............................................    38,5   46,5
sos pomidorowy, ser, kurczak,  
cukinia w płatkach chilli, pieczarki,  
czosnek, papryka

HACHE STEK Z FRYTKAMI 400G  ........ 32,9
burger wołowy, frytki, surówka, sos bazyliowy

OSTATNIE ZAMÓWIENIA 
W LOKALU MOŻNA SKŁADAĆ 

NA 30 MINUT PRZED JEGO 
ZAMKNIĘCIEM



KAWY

PLACKI

SAŁATKI

SAŁATKI WEGAŃSKIE

NAPOJE

ROZGRZEWAJĄCE %

PIWA

WINA

CYDR

MAKARONY Z CUKINIĄ I KURCZAKIEM  ..................... 32,9
sos na bazie oliwy z dodatkiem cukinii, czosnku, 
kurczaka, świeżej natki pietruszki, pomidorków  
cherry oraz chilli i sera grana padano

Z CUKINIĄ I ŁOSOSIEM  ............................ 32,9
sos na bazie oliwy z dodatkiem cukinii, czosnku,  
łososia wędzonego, świeżej natki pietruszki,  
pomidorków cherry, chilli i sera grana padano

ŚMIETANOWY Z KURCZAKIEM  ......... 32,9
sos śmietanowy z kurczakiem, brokułami  
i serem grana padano

ŚMIETANOWY ZE SZPINAKIEM  ......... 32,9 
sos śmietanowy ze szpinakiem, serem 
pleśniowym, czosnkiem i suszonymi pomidorami

ESPRESSO  ................................................................  9

AMERICANO  ......................................................... 9

CAPPUCCINO  .............................................................. 9

KAWA Z MLEKIEM  ............................................ 9

LATTE MACCHIATO  ......................................... 9

ESPRESSO DOPPIO  ......................................  14

HERBATA ZIMOWA MALINA  .................  12
zielona herbata, maliny, cytryna, imbir, miód, 
mięta, goździki 

HERBATA ROZGRZEWAJĄCA 
CYNAMONOWE JABŁKO  .........................  12
czarna herbata, jabłko, cynamon, masło,  
imbir, miód, pomarańcza, goździki, mięta

HERBATA  ................................................................ 8
czarna, zielona, owocowa, miętowa

DZBANEK WODY 1 litr:  .......................................  8
lekko gazowana z miętą i cytryną

WODA GAZOWANA / NIEGAZ. 300 ml  ....  6

COCA-COLA, COCA-COLA ZERO,  
FANTA, SPRITE 250 ml  ..........................................  8

SOK CAPPY 250 ml  ................................................. 8
pomarańczowy, jabłkowy, grejpfrutowy, 
porzeczkowy

DZBANEK SOKU 1 litr  .......................................  14
pomarańczowy, jabłkowy, grejpfrutowy, 
porzeczkowy

GRZANE PIWO Z SOKIEM 500 ml  ............  14
piwo beczkowe, sok imbirowy lub malinowy, 
gałka muszkatołowa, goździki, cynamon, 
pomarańcza, imbir

GRZANE PIWO Z MIODEM 500 ml  ..........  14
piwo beczkowe, miód, gałka muszkatołowa, 
goździki, cynamon, pomarańcza, imbir

GRZANE WINO BIAŁE 150 ml  .....................  14
wino białe, pomarańcza, cytryna, wanilia,  
miód, cynamon, kardamon

GRZANE WINO CZERWONE 150 ml  .......  14
wino czerwone, cynamon, imbir, miód, 
gałka muszkatołowa

BECZKOWE
PERŁA CHMIELOWA 0,3 L/0,5 L  ........  9/10

SOK DO PIWA  ........................................................  2

BUTELKOWE
PERŁA CHMIELOWA  ...................................  11

PERŁA EXPORT  ..............................................  11

PERŁA 0%  ...........................................................  11

PERŁA MIODOWA  ........................................  11

ZWIERZYNIEC PILS 0,33L  ........................... 9

PERŁA PORTER BAŁTYCKI 0,33L  ......... 9

PERŁA KOŹLAK 0,33L  ................................... 9

ŻYWIEC  .................................................................  11

ŻYWIEC BIAŁE  .................................................  11

ŻYWIEC 0%  ........................................................  11

LECH PREMIUM  ..............................................  11

KRAFTOWE 

PILSNER bohemia pilsner  .................................  14

LETNIE ORZEŹWIENIE summer ale  .........  14

LUBELSKIE PALE ALE polish pale ale  .....  14

PSZENICZNE KLASYCZNE hefeweizen  ..  14

KARAFKI CZERWONE/BIAŁE
vallefiore trebbiano/trebbiano rubicone  
wytr., włoskie

KARAFKA 100 ML  ......................................................  8
KARAFKA 250 ML  ....................................................  15
KARAFKA 500 ML  ....................................................  25

BIAŁE 0,75 L 
PETER MERTES RIESLING półwytr., niem.  .....  33

VERDE REI DO MINHO wytr., portug.  ............  33

CZERWONE 0,75 L
CIVIMTA SAPERAVI wytrawne, gruziń.  ...........  33

SASTRERIA GARNACHA wytrawne, hiszp.  .....  33

CYDR JABŁKOWY 400 ml  ...........................................  9

makaron z sosem 400 g

WYBIERZ MAKARON 
penne lub tagliatelle

DOBIERZ SOS 

BOLOGNESE  ...................................................... 32,9
sos bolognese z serem grana padano

NIECARBONARA  ........................................... 32,9
sos śmietanowy z dodatkiem boczku, cebuli,  
czosnku i sera grana padano

WYBIERZ PLACEK 

3 sztuki – 200 g 

KLASYCZNE  ..........................................................  17

PO LUBELSKU  .....................................................  18

Z CUKINIĄ  ..............................................................  19

Z BOCZKIEM  .........................................................  19

Z ŁOSOSIEM  ..........................................................  21

DOBIERZ DODATEK

TRUFLOWA CUKINIA Z SAŁATKĄ  ...  16
sos śmietanowy z cukinią i truflą oraz mix  
sałat z vinegrette i pomidorkami cherry – 200 g

HACHE STEK .........................................................  16
z sosem bazyliowym – 200 g

CAMEMBERT PIECZONY  ...........................  13
z żurawiną i orzechami włoskimi – 150 g
WĘGIERSKI  ............................................................  13
sos z wieprzowiną i ostrą papryczką – 200 g

KURCZAK PIECZONY  ....................................  12
z sosem jogurtowo-ziołowym  
lub sosem tzatziki – 200 g
TZATZIKI  ....................................................................  7
sos czosnkowy z ogórkiem – 100 g
SURÓWKA  ................................................................  6
mix sałat z vinegrette i pomidorkami cherry  
lub sałata lodowa z sosem bazyliowym

ŚMIETANA – 100 g  ..................................................  4

STANDARD 250 G + 2 paluszki (40g)  ........  29,9
DUŻA 400 G + 3 paluszki (60g)  ..................... 34,9
DUŻA 400 G  (700G) – sałatka podana  
na czosnkowym spodzie od pizzy (300 g)  .....  36,9

SAŁATKA SŁONECZNA mix sałat, polęd-
wiczki z kurczaka w panierce panko, pomidor, 
cukinia w chilli, czarne oliwki, feta, prażone 
pestki słonecznika, sos vinegrette z koperkiem

SAŁATKA Z TUŃCZYKIEM sałata rzymska, 
tuńczyk, czerwona cebula, pomidorki cherry, 
grana padano, feta, sos cezar 
SAŁATKA FARMERSKA mix sałat, polęd-
wiczki z kurczaka, chipsy z boczku, ser camembert, 
cebula czerw., suszone pom., sos vinegrette

SAŁATKA Z GRUSZKĄ polędwiczki 
z kurczaka w panierce z orzechów włoskich 
i płatków kukurydz., mix sałat, gruszka, pomidor, 
ser pleśniowy, grzanki, sos miodowo-musztardowy

SAŁATKA CESARSKA pieczona polędwiczka 
z kurczaka, sałata rzymska, chipsy z boczku, 
pomidor, grzanki, sos cezar

SAŁATKA Z ŁOSOSIEM łosoś wędzony, 
mix sałat, orzechy włoskie, filety pomarańczy, 
gruszka, sos miodowo-musztard.
SAŁATKA Z ANANASEM pieczona 
polędwiczka z kurczaka, mix sałat, grillowany 
ananas, czerwona cebula, pomidor, ogórek, 
orzechy włos., sos miodowo-musztardowy

NOWOŚĆ WEGAŃSKI GREK mix sałat, feta 
wegańska, cebula czerwona, papryka, pomidor, 
ogórek, oliwki czarne, sos vinegrette

NOWOŚĆ CYTRUSOWE CARPACCIO  
mix sałat, burak kostka, filet z pomarańczy, 
filet z grejpfruta, feta wegańska, sos vinegrette

istnieje możliwość wymiany sosu: vinegrette, sos vinegrette 
z koperkiem, musztardowo-miodowy, cezar, sos jogurtowo-
ziołowy. do każdej sałatki jest możliwość dokupienia polędwiczek 
z kurczaka (100 g) w cenie 7 zł

MIEJSCA, W KTÓRYCH
ODKRYJESZ PLACKARNIE

 www.plackarnia.pl •  /plackarniapl •  /plackarniapl

SŁAWINEK ul. Bohaterów Monte Cassino 14  
(tel. 81 740 13 49, 660 797 815)  
CZUBY ul. Bursztynowa 17  
(tel. 660 292 502, 660 537 820)  
CZECHÓW ul. Kurantowa 4b  
(tel. 81 741 15 88, 660 797 361)  
WĘGLIN POŁUDNIOWY ul. Jantarowa 5  
(tel. 81 478 55 56, 6666 501 54) 
pon.–czw., nd.: 11.00–22.00 • pt.–sob. 11.00–23.00

MIASTECZKO AKADEMICKIE ul. Radziszewskiego 8  
(tel. 690 919 006, 81 534 00 55)  
pon.–czw.: 10.00–22.00 • pt.–sob. 10.00–23.00,  
nd.: 11.00–22.00


