ПІЦА

макс.
30 см 43 см

41,9

М’ЯСНА

HAWAJSKA (гавайська)................................. 32,9
соус, сир, шинка, ананас

TRADYCYJNA (традиційна)........................ 32,9
соус, сир, шинка, печериці

MIESZCZAŃSKA (міщанська).................. 33,9

/plackarniapl

STUDENCKA (студентська) .................... 33,9
соус, сир, шинка, печериці, цибуля

38,9
38,9
40,9

40,9

POPULARNA (популярна)....................... 33,9

40,9

FANTAZYJNA (фантазійна)...................... 34,9

41,9

TROPIKALNA (тропічна)......................... 34,9

41,9

соус, сир, курка, цибуля, печериці, кукурудза
соус, сир, камамбер, журавлина, курка, груша

соус барбекю, сир, цибуля, бекон, курка, ананас

AMERYKAŃSKA (американська).......... 35,9
соус, подвійний сир, подвійна салямі

PEPPERONI (пепероні)............................. 35,9

42,9

SMAKOWITA (смаковита)...................... 35,9

42,9

соус, подвійний сир, подвійна ковбаса пепероні

42,9

LETNIA (літня) .............................................. 35,9
часниковий соус, сир, курка, чорні оливки,
помідори черрі, рукола

GYROS (гірос)................................................. 36,9
соус, подвійний сир, курка гірос, цибуля,
кукурудза, помідори черрі, рукола

ŁOSOSIOWA (лососева) ......................... 36,9

йогуртовий соус, сир, лосось, зелений перець,
цибуля, сир грана падано, свіжа петрушка

CHŁOPSKA (хлопська) ............................. 36,9
соус, сир, цибуля, ковбаса сільська, бекон,
маринований огірок, копчений сир

сет

PLACKOBURGER (дерун-бургер)........... 26,9 32,9
яловичина, салат ромен, помідор,
червона цибуля, кетчуп, майонез
REDBURGER (редбургер) .......................... 28,9 35,9
яловичина, салат ромен, помідор, варення
з червоної цибулі, блакитний сир та огірковий

43,9

43,9

43,9

KRÓLEWSKA (королівська)................... 36,9

43,9

KOWBOJSKA................................................ 38,9

46,9

соус, сир, шинка, салямі, бекон, кукурудза, зелені
оливки, часник

(ковбойська) соус барбекю, сир, яловичина,
шинка, печериці, цибуля, часник

БУРГЕРИ
бургер

42,9

макс.
30 см 43 см

середня

середня

соус, сир, бекон, цибуля, печериці,
пармезан, салямі

соус, сир, салямі, перець болгарський, цибуля,
зелені оливки

АКЦІЇ

макс.
30 см 43 см

середня

білий соус, сир, курка, сир з блакитною
пліснявою, пармезан, трюфельна олія, рукола

соус

/plackarniapl

КОЖНОГО ЧЕТВЕРГА ТА СУБОТИ ЗАПРОШУЄМО НА БЕЗГЛЮТЕНОВУ ПІЦУ!

НОВИНКИ QRCZAKOS ....................... 34,9

ЯЛОВИЧИНА

www.plackarnia.pl

АЛЕРГЕНИ

Пляцкарня – їжа, яка
вам сподобається

ВЕГЕТАРІАНСЬКІ

MARGERITA (маргарита)........................ 30,9

36,9

SZPINAKOWA (шпинатна)..................... 31,9

37,9

соус, сир

СКОМПОНУЙТЕ ПІЦУ
MARGERITA: SOS, SER........................ 30,9

36,9

ОВОЧІ, ФРУКТИ..........................................

3

4

М’ЯСО, РИБА, СИР ...................................

4

5

часниковий соус, сир, пармезан, камамбер, фета

ГАРНІРИ ЕКСТРА ......................................

5

6

ЧІТКІ

сир

часниковий соус, сир, шпинат, фета

WEGETARIAŃSKA

(вегетаріанська) ................................................ 32,9 39,9
соус, сир, перець болгарський, цибуля,
помідор, печериці

GRECKA (грецька)........................................ 34,9

41,9

SEROWA (сирна).......................................... 35,9

42,9

соус, сир, фета, свіжий болгарський перець,
чорні оливки, цибуля, помідор, базилік

ананас, брокколі, базилік свіжий, цибуля, цікіні
мариновані в чилі, часник, груша, кукурудза,
маринований огірок, свіжа петрушка, чорні оливки,
зелені оливки, перець болгарський, печериці,
помідор, рукола, шпинат, перець халапеньйо,
зелений перець, журавлина
бекон, ковбаса пепероні, ковбаса сільська,
курка, салямі, шинка, курка гірос, тунець, фета,
камамбер, блакитний сир, копчений сир, пармезан,
додатковий сир

(не включені в акцію): яловичина, помідори
черрі, філе лосося, в’ялені помідори, додатковий

JALAPENO (халапеньйо).......................... 32,9

39,9

СОУС ОСНОВА ДЛЯ ПІЦИ: ........ БЕЗПЛАТНО

PIKANTNA (пікантна) .............................. 35,9

42,9

СОУС ОСНОВА ДЛЯ ПІЦИ: ................

2

2

СОУС НА ПІЦУ: .............................................

2

2

бургер

сет

ŁOSIEK (лососик грильований) ............ 28,9

35,9

SŁODZIAK (ласун) ..................................... 28,9

35,9

соус, сир, салямі, цибуля, перець халапеньйо

томатний соус, сир, курка, цукіні в ластівцях чилі,
печериці, часник, перець болгарський

часниковий, помідоровий
барбекю, мексиканський

часниковий, кетчуп, помідоровий
барбекю, мексиканський

НАБІР (БУРГЕР + САЛАТ + ФРІ)

бургер

сет

НОВИНКИ JAJCARZ................................. 28,9

35,9

яловичина, cалат ромен, помідор, конфітура
з червоної цибулі, cмажене яйце, cкибочки бекону,
трюфельна паста, сир з блакитною пліснявою,
кетчуп, майонез

CZENDLER Z BEKONEM.......................... 28,9 35,9
(чендлер з беконом) яловичина, салат ромен,
помідор, маринована червона цибуля, скибочки
бекону, сир чеддер, кетчуп, майонез

2 великі піци – 60,90 – діаметр 43 см: соус, сир, 3 будь-які складники, у тому числі макс. 1 м’ясний, 2 соуси 80 мл

2 середні піци – 50,90 – діаметр 30 см: соус, сир, 3 будь-які складники, у тому числі макс. 1 м’ясний, 2 соуси 80 мл
3 середні піци – 72,90 – діаметр 30 см: соус, сир, 3 будь-які складники, у тому числі макс. 1 м’ясний, 3 соуси 80 мл

КУРКА

бургер

KURCZE PIECZONE (запечена курка) .28,9
курка, помідор, коул слоу з білокачанної
капусти, маринований огірок, майонез

сет

35,9

MANGO-CHILLI CHICKEN ..................... 28,9 35,9
(манго-чилі чікен) курка, сир чеддер, помідор,
коул слоу з білокачанної капусти, свіжа петрушка,
соус манго-чилі

СЕМІ- ВЕГЕ

лосось, перець болгарський, цибуля,
цукіні, сир чеддер і соус манго-чилі

камамбер грильований, ананас грильований,
варення з червоної цибулі, журавлина, рукола,
соус манго-чилі

		

МІСЦЯ, ДЕ ВИ ВІДКРИЄТЕ ДЛЯ СЕБЕ ПЛЯЦКАРНЯ
SŁAWINEK bohaterów monte cassino 14, графік роботи: Пн-Чт 10.30–22.30 • Пт-Сб 10.30–23.30 • Нд 11:00–22:30
CZUBY bursztynowa 17, графік роботи: Пн-Чт 10.30–22.30 • Пт-Сб 10.30–23.30 • Нд 11:00–22:30
CZECHÓW kurantowa 4b, графік роботи: Пн-Чт 10.30–22.30 • Пт-Сб 10.30–23.30 • Нд 11:00–22:30
MIASTECZKO AKADEMICKIE radziszewskiego 8, графік роботи: Пн-Чт 10.00–22.30 • Пт-Сб 10.00–23.30 • Нд 11:00–22:30
WĘGLIN POŁUDNIOWY jantarowa 5, графік роботи: Пн-Чт 10.30–22.30 • Пт-Сб 10.30–23.30 • Нд 11:00–22:30
ОСТАННІ ЗАМОВЛЕННЯ В ЗАКЛАДІ МОЖНА ЗРОБИТИ ЗА 30 ХВИЛИН ДО ЙОГО ЗАКРИТТЯ

СТРАВИ
HACHE STEK ......................................... 30,9

біфштекс рубаний з картоплею фрі 400 г
бургер з яловичини, картопля фрі, коул слоу
з білокачанної капусти, базиліковий майонез

PIECZONY ŁOSOŚ

............................ 30,9

лосось запечений з овочами зі сковороди
400 г з йогуртово-трав’яним соусом, зі свіжою
петрушкою, чилі та сиром грана падано

ПАСТА
ВИБЕРІТЬ МАКАРОНИ:
пенне або тальятелле

ВИБЕРІТЬ СОУС
НОВИНКИ OLIWKI TRUFLOVE ...................... 30,9
(трюфельні оливки) соус на базі вершкового масла,
трюфельної олії, білого вина з додаванням чорних
оливок, помідорів черрі, цибулі, каперці, цукіні,
базиліку, часнику і пармезану

BOLOGNESE (болоньєзе) ......................................... 30,9
соус болоньєзе з сиром грана падано

КАРТОПЛЯНІ

ДЕРУНИ

ВИБЕРІТЬ ДЕРУНИ
3 ШТУКИ – 200 Г
(LUB.) КАРТОПЛЯНІ
ДЕРУНИ ПО-ЛЮБЛІНСЬКИ .......................... 14
(KLASYCZNE) КАРТОПЛЯНІ
ДЕРУНИ КЛАСИЧНІ ............................................... 13
(Z CUKINIĄ) КАРТОПЛЯНІ
ДЕРУНИ З ЦУКІНІ .................................................... 15
(Z BOCZKIEM) КАРТОПЛЯНІ
ДЕРУНИ З БЕКОНОМ ........................................... 15
(Z ŁOSOSIEM) КАРТОПЛЯНІ
ДЕРУНИ З ЛОСОСЕМ ........................................... 16

ВИБЕРІТЬ ГАРНІР
НОВИНКИ TRUFLOWA CUKINIA
Z SAŁATKĄ (трюфельне цукіні з салатом) ....... 16
вершковий соус з цукіні і трюфелем і мікс салат з
помідорами черрі і соусом вінегрет – 200 г

НОВИНКИ SEROWO-TRUFLOWY .............. 13
(сирно-трюфельний) вершковий соус
з трюфелем і каперцями – 200 г

HACHE STEK ................................................................ 16
з базиліковим соусом – 200 г

ŁOSOŚ PIECZONY ..................................................... 16
запечений лосось з йогуртово-трав’яним
соусом або соусом дзадзикі

CAMEMBERT PIECZONY .................................... 13
камамбер запечений з журавлиною
і горіхами кешью – 150 г

WĘGIERSKI (угорський соус) ................................. 12
зі свининою і гострим перцем – 200 г

KURCZAK PIECZONY (печена курка) ............... 12
з йогуртово-трав’яним соусом
або соусом дзадзикі – 200 г

Z CUKINIĄ I ŁOSOSIEM ........................................

30,9

(вишуканий з цукіні і куркою) соус на базі оливкової
олії з цукіні, часником, куркою, свіжою петрушкою,
помідорами черрі, чилі та сиром грана падано

ŚMIETANOWY Z KURCZAKIEM ....................

30,9

Z KURCZAKIEM I PIECZARKAMI ................... 30,9

ŚMIETANOWY ZE SZPINAKIEM ...................

À LA CARBONARA (а-ля карбонара) ................. 30,9
Z CUKINIĄ I KURCZAKIEM ................................. 30,9

САЛАТИ
СТАНДАРТНИЙ 250 Г + 2 ПАЛИЧКИ (40 Г) ................... 28,9
ВЕЛИКИЙ 400 Г + 3 ПАЛИЧКИ (60 Г) .................................. 33,9
ВЕЛИКА 400 Г – САЛАТ ПОДАЄТЬСЯ
НА ЧАСНИКОВІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ПІЦИ (300 Г) ............... 35,9
НОВИНКИ SAŁATKA KAPAROZA (САЛАТ КАПАРОЗА)
салатний мікс, чіпси бекону, помідори черрі, фрукти каперсів,
грінки, трюфельний майонез

SAŁATKA Z MOZZARELLĄ (САЛАТ З МОЦАРЕЛЛОЮ)
мікс салату, куряче філе в паніровці з лісових горіхів,
моцарелла кулька, філе апельсина, сушені помідори,
чорні та зелені оливки, вінегрет

SAŁATKA GRECKA (ГРЕЦЬКИЙ САЛАТ)

помідор, огірок, мікс салату, перець, оливки, фета, червона
цибуля, соус вінегрет

SAŁATKA SŁONECZNA (САЛАТ СОНЯШНИКОВИЙ)

(соус вершковий зі шпинатом) соус вершковий
зі шпинатом, блакитним сиром, часником
і в’яленими томатами

КАВА

(ESPRESSO) ЕСПРЕСО........................... 9
(AMERICANO) АМЕРИКАНО............ 9
(ESP. MACCH.) ЕСПРЕСО

МАК'ЯТО...................................................... 9
(CAPPUCCINO) КАПУЧІНО.................. 9
(Z MLEKIEM)

КАВА З МОЛОКОМ............................ 9
(LATTE MACCH.)

ЛАТЕ МАК'ЯТО...................................... 9
(MOCHA) МОКАЧИНО................... 10
(MOCHA) ЕСПРЕСО ДОПІО......... 11
(FLAT WHITE) ФЛЕТ-ВАЙТ........12

НАПОЇ

мікс салату, куряче філе в паніровці панко, помідор, цукіні в чилі,
чорні оливки, фета, смажене насіння соняшнику, соус вінегрет з
кропом

ЛИМОНАД З ЛАЙМОМ
З ЛАЙМОМ І ЛИМОНОМ

SAŁATKA Z TUŃCZYKIEM (САЛАТ З ТУНЦЕМ)

ЧАЙ

салат ромен, тунець, червона цибуля, помідори черрі,
грана падано, фета, соус цезар

SAŁATKA FARMERSKA (ФЕРМЕРСЬКИЙ САЛАТ)

мікс салату, куряче філе, чіпси з бекону, сир камамбер, червона
цибуля, сушені помідори, соус вінегрет

SAŁATKA Z GRUSZKĄ (САЛАТ З ГРУШЕЮ)

куряче філе в паніровці з лісових горіхів та кукурудзяних
пластівців, мікс салату, груша, помідор, блакитний сир,
грінки, гірчичний соус

SAŁATKA Z WINOGRONAMI (САЛАТ З ВИНОГРАДУ)
куряче філе в паніровці з лісових горіхів, мікс салату,
виноград, червона цибуля, помідори черрі, блакитний сир,
соус вінегрет

SAŁATKA CESARSKA (САЛАТ ЦЕЗАР)

печене куряче філе, салат ромен, чіпси з бекону,
помідори, грінки та соус цезар

SAŁATKA Z ŁOSOSIEM (САЛАТ З ЛОСОСЕМ)
копчений лосось, мікс салату, волоські горіхи,
філе апельсина, груша, апельсиновий соус вінегрет

SAŁATKA Z ANANASEM (САЛАТ З АНАНАСОМ)

ви можете змінити соус: вінегрет, гірчичний, медово-гірчичний,

цезар, апельсиновий вінегрет, йогуртово-трав’яний.

брокколі та сиром грана падано

та горіхами кешью

СМЕТАНА
– 100 g

(вершковий з куркою) соус вершковий з куркою,

(з куркою та грибами) соус на базі оливкової
олії з морквою, цибулею, сиром грана падано

печене куряче філе, мікс салату, грильований ананас, червона
цибуля, помідор, огірок, смажені горіхи, медово-гірчичний соус

........................................................................ 4

делікатний з цукіні і лососем соус на базі
оливкової олії з цукіні, часником, копченим
лососем, свіжою петрушкою, помідорами черрі,
чилі та сиром грана падано

вершковий соус з беконом, цибулею, часником
і сиром грана падано

(соус дзадзикі) часниковий з огірком

TZATZIKI ............................................................................ 6

ПАСТА З СОУСОМ 400 Г

ПИВО

БОЧКОВЕ

PERŁA CHMIELOWA 0,3 L/0,5 Л ......... 8/9
Сік до пива ....................................................... 3

ПЛЯШКОВЕ

PERŁA CHMIELOWA ............................... 10
PERŁA EXPORT .......................................... 10
PERŁA 0% ....................................................... 10
PERŁA MIODOWA ..................................... 10
ZWIERZYNIEC PILS 0,33Л ...................... 8
PERŁA PORTER BAŁTYCKI 0,33Л....... 8
PERŁA KOŹLAK 0,33Л ................................ 8
ŻYWIEC ............................................................. 10
ŻYWIEC BIAŁE ............................................. 10
ŻYWIEC 0% ................................................... 10
LECH PREMIUM ......................................... 10

KRAFTOWE

PILSNER (ПІЛЬЗНЕР) ............................. 12
........ 10

............................................................. 8

чорний, зелений, фруктовий, м’ятний

ГЛЕК ВОДИ 1 літр

30,9

................................ 8

легко газована з м’ятою і лимоном

ВОДА ГАЗОВАНА /
НЕГАЗОВАНА 300 мл .......................... 5
КОКА-КОЛА,
КОКА-КОЛА НУЛЬ,
ФАНТА, СПРАЙТ 250 мл .................. 6
CYTRONETTA 330 мл ......................... 7
аромат ревеню / аромат лимона /
аромат груші

СІК CAPPY 250 мл ................................. 6
апельсин, яблуко, грейпфрут,
смородина

ГЛЕК СОКУ 1 літр .............................. 14
апельсин, яблуко, грейпфрут,
смородина

СИДР
ЯБЛУЧНИЙ СИДР 400 мл .............. 9

(Перлина Хмільна) Тип: Bohemia Pilsner

LETNIE ORZEŹWIENIE .......................... 12
(Літнє Ожезвєнє) Тип: Summer Ale

LUBELSKIE PALE ALE .................................. 12
(Люблінське Pale Ale) Тип: Polish Pale Ale

PSZENICZNE KLASYCZNE ........................ 12
(Пшеничне Класичне) Тип: Hefeweizen

ВИНО

ГРАФИНИ ЧЕРВОНЕ/БІЛЕ
VALLEFIORE TREBBIANO/
TREBBIANO RUBICONE сухе, італійське
ГРАФИН 100 мл ........................................... 7
ГРАФИН 250 мл ......................................... 12
ГРАФИН 500 мл ........................................ 22

БІЛЕ 0,75 L .. ................................

33

ЧЕРВОНЕ 0,75 L .....................

33

РОЖЕВЕ 0,75 L .......................

33

PETER MERTES RIESLING напівсу., німец.
VERDE REI DO MINHO сухе, португальське
CIVIMTA SAPERAVI напівсухе, грузинське
SASTRERIA GARNACHA сухе, іспанське

LA SASTRERIA ROSADO сухе, іспанське

