616 705 705

www.pizzeriativoli.pl
1 STARY RYNEK: ul. Wroniecka 13
2 NARAMOWICE / PIĄTKOWO:
ul. Naramowicka 187
3 WILDA: ul. Św. Czesława 3

4 GRUNWALD: ul. Ściegiennego 70
5 RATAJE: os. Lecha 121
nowy adres:
6 WINOGRADY: os. Przyjaźni 132 C

(pizza classic)

dotyczy tylko konsumpcji w lokalu *

w dowozie do klienta *

RABAT 30%
W DNIU URODZIN

zniżka -15%
dla studentów

na jedno danie; po okazaniu dokumentu z datą urodzin *

po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej *

do zamówienia powyżej 50 zł

do zamówienia powyżej 100 zł

pepsi 0,5 l gratis!

pepsi 1,0 l gratis!

PIZZA

		 Classic	Rodzinna
Podstawą każdej pizzy są przetarte
pomidory pelati, mozzarella i oregano
		 30 cm 50 cm

1. Margherita (1, 7)			
2. Cacciatore 			

22,90 48,00

3. Vesuvio 			

21,90 46,80

4. Quattro Fromaggi 			

24,90 52,80

5. Siciliana 			

24,40 51,80

salami (1, 7)

szynka (1, 7)

camembert, ser pleśniowy, ser topiony (1, 7)
sardynki, kapary, czosnek (1, 4, 7)

6. Peperone

17,90 38,00

			 21,90 46,80

papryka peperoni (1, 7)

7. Vegetariana 			

27,90 58,80

8. Capricciosa 			

23,50 49,90

9. Pescatore 			

23,90 50,50

10. Marinara 			

25,60 54,20

11. Funghi 			

19,90 42,80

12. Romana 			

26,50 56,00

13. Banana 			

24,90 52,80

14. Quattro Stragioni 			

33,00 69,00

15. Tropicana 			

29,50 62,00

16. Paesana 			

26,40 55,80

papryka, pieczarki, szparagi, kapary (1, 7)
szynka, pieczarki (1, 7)

tuńczyk, cebula (1, 4, 7)

małże, krewetki (1, 2, 7, 14)
pieczarki (1, 7)

salami, ananas, cebula (1, 7)
szynka, banan (1, 7)

szynka, pieczarki, krewetki, małże, szparagi (1, 2, 7, 12, 14)
szynka, ananas, banan, brzoskwinia (1, 7)
bekon, cebula, papryka, pieprz (1, 7)

17. Strong

			 27,40 54,80

papryka peperoni, pieprz, cebula, kapary, pieczarki (1, 7)

18. Bussola 			

26,90 53,80

19. Torino 			

21,90 46,80

20. Labella 			

27,40 54,80

21. Venezia 			

25,50 54,00

szynka, krewetki (1, 2, 7)
pieczarki, cebula (1, 7)

szynka, kabanos, papryka (1, 7)
salami, papryka (1, 7)

22. Diavolo 			
szynka, oliwki, karczochy (1, 7)

23. Calzone (ciasto zwijane)
szynka, pieczarki, papryka, cebula (1, 7)

24. Santa Lucia

27,40 54,80

BEZ SOSU		 26,00

-   

BEZ SOSU			 26,00 55,00

pokrojone pomidory, szynka, papryka, cebula (1, 7)

25. CAPRESSE

NOWOŚĆ!		

pomidor, świeża bazylia, balsamico (1, 7)

21,00 45,00

26. Carlo 			

28,30 59,60

27. Frutti di Mare 			

34,00 71,00

kurczak, pomidory, brokuły (1, 7)

tuńczyk, małże, krewetki, anchois (1, 2, 4, 7, 14)

* - rabaty i promocje nie łączą się.

czwarta
pizza gratis!

W naszych lokalach

1/
od poniedziałku do piątku jedno
2 danie za pół ceny

		 Classic	Rodzinna
Podstawą każdej pizzy są przetarte
pomidory pelati, mozzarella i oregano		 30 cm 50 cm

28. AMERICANA - podwójne ciasto NOWOŚĆ!		

29,00

29. Umberto 			

29,90 62,80

30. Hawajska			

25,50 54,00

31. Cent`anni 			

20,90 44,80

32. Bolognese 			

26,00 55,00

długo pieczone mięso wieprzowe, cebula czerwona, kukurydza, sos barbeque (1)

salami, pomidor, camembert (1, 7)
szynka, ananas (1, 7)

cebula, czosnek (1, 7)

sos boloński, sos czosnkowy (1, 7)

-   

33. Rzeźnicka 			

33,00 69,00

34. barbabietole

NOWOŚĆ!		

27,90 58,80

35. Farmerska 			

29,90 62,80

szynka, bekon, kabanos, salami (1, 7)

pieczone buraki, ser kozi, rukola (1, 7)

bekon, kiełbasa, cebula, pieczarki (1, 7)

36. Carbonara

SOS Śmietanowy		 27,30 57,60

bekon wędzony, por, jajko,koperek (1, 3, 7)

37. BAMBINI
nutella, banan (1, 8)

BEZ SOSU i mozzarelli

NOWOŚĆ!

22,00

-   

38. Pesto 			

28,00 59,00

39. Corrida 			

29,90 62,80

40. Pizza Kebab 			

29,90 62,80

41. Finferli 			

29,90 62,80

42. El Greco 			

28,90 59,80

mięso kebab, cebula, sos pesto (1, 7)

wołowina, salami, pieczarki, cebula, papryka (1, 7)

długo pieczone mięso wieprzowe, cebula, peperoni, sos tzatziki (1, 7)
kurczak, kurki w sosie śmietanowym, orzechy włoskie (1, 7, 8)
karkówka, feta, oliwki, świeża bazylia, pomidory (1, 7)

43. Don Papa

			 28,40 59,80

salami pepperoni, bekon, papryka pepperoni (1, 7)

44. Alpejska			
bekon, salami, pomidory, rukola (1, 7)

29,60 62,20

45. Spifacetta

SOS szpinakowy na śmietanie		 27,20 57,40

46. Salmonaci

SOS szpinakowy na śmietanie		 27,20 57,40

szpinak, mozzarella, bekon, feta (1, 7)

świeży szpinak, mozzarella, łosoś (1, 4, 7)

47. Livigno

Pizze na oliwie z oliwek z mozzarellą

		

29,00

-   

48. Italia

		 29,00

-   

49. Mirafiori

		 27,80 58,60

50. Mafia

		 29,90 62,80

51. TIVOLI	

		 24,50

bekon, pomidory, rukola, papryka pepperoni (1, 7)

szynka prosciutto crudo, rukola, pomidory koktajlowe, parmezan (1, 7)
kurczak, szpinak, suszone pomidory (1, 7)

mięso mielone (wieprzowo-wołowe), pepperoni, cebula, ziemniaki, sos czosnkowy (1, 7)
pomidory, rukola (1, 7)

Dodatki

dodatkowe ciasto
cebula, czosnek,
sos pom., ketchup
mięsne, jajka, sery

30 cm 50 cm

6,00
-   
2,00 4,00
5,00 10,00

mozarella kulka		
rybne, owoce morza
pozostałe
ciasto razowe
ciasto bezglutenowe

-   

6,50 13,00
6,00 12,00
4,00 8,00
4,00
-   
6,00
-   

ZNAJDŹ NAS NA
www.facebook.pl/pizzeriativoli
PRZYSTAWKI
Bruschetta (2 sztuki)		

9,90

Focaccia 		

9,90

grzanki z pomidorami, czosnkiem, bazylią i oliwą z oliwek (1)

na oliwie, z rozmarynem i solą morską (1)

616 705 705

Chlebek czosnkowy (2 sztuki) (1)
8,00
13,00
Plendze z cukrem (4 sztuki) (1, 3)
Plendze ze śmietaną i konfiturą (1, 3, 7)16,00

Zapraszamy codziennie od 12 do 23

Da Forno (Zapiekanki)
ZapiekankA Diavola (OSTRA!)

22,00

Zapiekanka Toskańska		

35,50

Paste

na oliwie, mięso mielone zapiekane z makaronem, papryką,
papryką jalapeno, peperoncini i chilli (1)
ryż, krewetki tigery 7 szt., pomidory, cebula, czosnek,
sos śmietanowy (2, 7)

Zapiekanka Tradycyjna		

18,50

cebulką czerwoną i śmietanką na ostro (7)

Zapiekanka Zakręcona		

21,10

Zapiekanka Florencka		

18,90

makaron penne z bekonem i kiełbasą zapieczone
z pomidorami, papryką, brokułem, pieczarkami,
kukurydzą i cebulą w białym sosie śmietanowym (1, 7)

makaron penne, marchewka, papryka, kukurydza,
kurczak, szczypiorek w białym sosie śmietanowym (1, 7)

Zapiekanka Sycylijska		

27,60

ryż, małże, krewetki, ośmiornice, kałamarnice, oliwki, kapary,
czosnek, cebula, pomidory pellati, sos śmietanowy (2, 7, 14)

Zapiekanka CuRRY	

NOWOŚĆ

ryż zapieczony z kurczakiem, ananasem, curry
ze śmietaną i parmezanem (7)

Zapiekanka Warzywna		

22,00
15,50

z kaszą gryczaną, grilowane warzywa na maśle - cebula,
brokuł, papryka, marchew, pieczarki, pomidor (7)

Zapiekanka Babuni		

19,50

Zapiekanka Furmańska		

18,80

ziemniaki zapieczone z mięsem mielonym, jajkiem
gotowanym porem i marchewką w sosie śmietanowym (7)
ziemniaki, bekon, pomidor, cebula, pieczarki
w sosie śmietanowym (7)

Zapiekanka Dworska		

19,80

Zapiekanka Rzeźnicka		

22,40

kawałki kurczaka zapiekane z ziemniakami
i brokułami w sosie śmietanowo-pomidorowym (7)
ziemniaki, szynka, salami, kabanos,
bekon, czerwona cebula w sosie śmietanowym (7)

Sałatki

Sałatka Caprese 		

16,90

Sałatka cezar 		

21,90

świeże pomidory z bazylią, oliwą i mozzarellą galbani (7)
kurczak, grilowany bekon, mix sałat, oliwki, pomidor, ogórek,
czerwona cebula, sos vinaigrette, grzanki (1)

21,90

Sałatka jesienna 		

21,90

Sałatka Toscana 		

9,90

Sałatka grecka 		

21,90

tuńczyk, mix sałat, pomidor, ogórek, czerwona cebula,
sos vinaigrette, grzanki (1, 4)

grillowane kawałki łososia z suszonymi pomidorami
i sosem żurawinowym na rukoli i roszpunce (4)
mix sałat, pomidor, oliwa z oliwek

mix sałat, feta, oliwki, pomidor, ogórek, grzanki,
czerwona cebula, sos vinaigrette (1)

Sałatka wiosenna		

19,90

BARBABIETOLe al forno NOWOŚĆ

21,90

mix sałat, ogórek, pomidor, kiełki warzywne,
czerwona cebula, jajko, sos vinaigrette (3)

pieczone buraki, ser kozi na rukoli, przyprawione balsamico (7)

PANINI (8 sztuk) (1)		

6,90

Spaghetti Carbonara Classic	

19,90

na bekonie z jajkiem i mascarpone (1, 3, 7)

Zupy
6,90
9,90
8,90
12,00

Dania Główne
Steak z antykotu	

pieczony na kamieniu 250 g

NOWOŚĆ

42,00

Spaghetti Aglio, Olio e Peperoncino 16,50
czosnek, oliwa z oliwek i ostra papryka (świeża peperoni) (1)

Spaghetti Napoli

NOWOŚĆ

z pomidorkami pelatti, czosnkiem i cebulką
w sosie pomidorowym (1)

16,50

Spaghetti al Frutti di Mare rosso 27,60
z owocami morza w sosie pomidorowym (1, 2, 14)

Spaghetti Aglio, Olio, Peperoncino
e SCAMPI TIGER
NOWOŚĆ
35,50
czosnek, oliwa z oliwek i ostra papryka (świeża peperoni)
z krewetkami tiger (7 szt.) (1, 2)

Aromatyczny filet z łososia

24,00

Penne quatro fromaggi NOWOŚĆ 22,40

Świeży pstrąg z przyprawami

23,00

Penne all`Arrabbiata

pieczony w tradycyjny sposób w piecu 200 g (4)
pieczony w tradycyjny sposób w piecu 200 g (4)

cztery rodzaje sera (1, 7)

		

18,50

Penne Carciofi 		

24,00

w pikantnym sosie pomidorowym z bekonem (1)

Costoletta di maiale impanata

17,90

Coppa alla grilla 		

17,90

Pollo alla grilla 		

17,90

z kurkami i kawałkami kurczaka w sosie śmietanowym
z parmezanem, orzechy włoskie (1, 7, 8)

Pollo al pelatti 		

21,00

z łososiem ze świeżym szpinakiem w sosie śmietanowym (1, 4, 7)

Pollo al finferli 		

23,00

schabowy panierowany (1)
karkówka z grilla

pierś kurczaka z grilla

pierś kurczaka w pomidorach z czosnkiem

pierś z kurczaka z kurkami w sosie śmietanowym (7)

6,00
6,00

ryż biały
120g
kasza gryczana
120g
warzywa gotowane
150g
zestaw surówek
150g
Sałatka Toscana 		

5,00
5,00
9,90
6,00
9,90

w piecu z bekonem i tymiankiem (12)

Naleśniki

Jabłkowy 		

13,00

Serowy 		

13,00

NUTELLA 		

15,50

Mediolański 		

15,50

Pieczarkowy 		

12,40

Meksykański

		

15,50

Szpinakowy 		

15,90

Sycylijski 		

16,50

ser biały, cukier waniliowy, cynamon, rodzynki (1, 3, 7, 12)
nutella, banan (1, 3, 8)

serek waniliowy, jagody, śmietana (1, 3, 7)
pieczarki, cebula, mozarella (1, 3, 7)

kiełbasa ostra, fasola czerwona, fasolka szparagowa,
papryka peperoni, cebula, ser żółty (1, 3, 7)
kurczak, szpinak, czosnek, mozzarella (1, 3, 7)

na oliwie, z karczochami, szynką parmeńską,
suszonymi pomidorami i parmezanem (1, 7)

Tagliatelle Finferli (kurki) NOWOŚĆ 25,90
Tagliatelle al Salmone 		

24,90

Tagliatelle Forte

		

24,50

Tagliatelle al Pollo 		

21,50

z wołowiną i cebulą w ostrym sosie pomidorowym (1)
z kurczakiem i szpinakiem w śmietanie (1, 7)

Dodatki
frytki (12)
120g
pieczone ziemniaki
120g

mus jabłkowy, cukier waniliowy, cynamon (1, 3)

Sałatka norweska 		

18,90

z sosem bolońskim (1)

Barszcz Czysty 		
Barszcz z Pasztecikiem (1)		
Zapiekanka Pikantna 		
21,00 Krem pomidorowy		
ryż zapieczony z pomidorami, papryką, kurczakiem, brokułami, Gulaszowa		
makaron penne z sosem pomidorowo-śmietanowym
zapieczony z mięsem mielonym i pieczarkami (1, 7)

Spaghetti Bolognese 		

kurczak, pomidory, ser, papryka pepperoni, cebula (1, 3, 7)

Tagliatelle Con Rukola		

18,90

Lasagne Bolognese (1, 7)		
Lasagne Spinaci 		

24,50
24,50

rukola, pomidory, czarne oliwki, ser feta, czosnek, na oliwie z oliwek (1, 7)

szpinakowo-pieczarkowe (1, 7)

Napoje zimne
Pepsi, Mirinda, 7 UP
Woda mineralna
Lipton

0,5 l

6,00
4,00
6,00

1l

8,00

Napoje alkoholowe
Carlsberg
Desperados
Okocim Karmi
Carlsberg bezalkoholowy
Lager Brzeski
Chmielowy Kwartet
Dunkel
Pszeniczne Ciemne
ALERGENY

1. Zboża zawierające gluten, tj. pszenica,
żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut
lub ich odmiany hybrydowe, a także
produkty pochodne
2. Skorupiaki (kraby, homary, krewetki)
3. Jaja
4. Ryby
5. Orzeszki ziemne (arachidowe)
6. Soja
7. Mleko i produkty pochodne (łącznie
z laktozą)
8. Orzechy: migdały, orzechy włoskie,
nerkowca, brazylijskie, pistacje,
makadamia

0,5 l
0,4 l
0,5 l
0,5 l
0,5 l
0,5 l
0,5 l
0,5 l

9,00
10,00
7,00
9,00
10,00
10,00
10,00
10,00

9. Seler
10. Gorczyca (musztarda)
11. Nasiona sezamu
12. Dwutlenek siarki i siarczyny w
stężeniach powyżej 10 mg/kg lub
10 mg/litr w przeliczeniu na
całkowitą zawartość SO2 dla
produktów w postaci gotowej
bezpośrednio do spożycia lub w
postaci przygotowanej do spożycia
zgodnie z instrukcjami wytwórców
13. Łubin
14. Mięczaki i produkty pochodne (małże,
kalmary, ślimaki, ostrygi, ośmiornice)

