
1. Margherita  19,00  37,00

2. CaCCiatore   22,00  53,00
salami

3. VesuVio   22,00  51,80
szynka

4. Quattro ForMaggi  30,90 57,80
camembert, parmezan, gorgonzola, 

5. siCiliana  30,40 56,80
sardynki, kapary, czosnek

6. Jalapeno   22,00  51,80
papryka jalapeno

7. Vegetariana  31,90 63,80
papryka, pieczarki, szparagi, kapary

8. CapriCCiosa  27,90 54,90
szynka, pieczarki

9. pesCatore  27,90 55,50
tuńczyk, cebula

11. Funghi   20,00  46,00
pieczarki

12. roMana  31,90 61,00
salami, ananas, cebula

14. Quattro stagioni  41,40 82,50
szynka, pieczarki, krewetki, małże, szparagi

15. tropiCana  34,40 67,00
szynka, banan, ananas, brzoskwinia

16. paesana  33,80 60,80
bekon, cebula, papryka, pieprz

17. strong  33,50 59,80
papryka peperoni, pieprz, cebula, kapary, pieczarki

18. Bussola  35,30 67,00
szynka, krewetki

19. torino  26,50 51,80
pieczarki, cebula

20. laBella  32,90 59,80
szynka, kabanos, papryka

21. Venezia  30,60 59,00
salami, papryka

22. CarCioFi  32,80 59,80
szynka, oliwki, karczochy

23. Calzone  Bez sosu 31,00 -   
(Ciasto zwiJane)
szynka, pieczarki, papryka, cebula

24. santa luCia  Bez sosu 31,00 60,00
pokrojone pomidory, szynka, papryka, cebula

25. Capresse  27,00 50,00
pomidor, świeża bazylia, balsamico

26. Carlo  34,00 64,60
kurczak, pomidory, brokuły

27. Frutti di Mare  43,70 84,80
tuńczyk, małże, krewetki, anchois

28. aMeriCana 35,00 -   
podwóJne Ciasto
długo pieczone szarpane mięso wieprzowe, cebula 
czerwona, kukurydza, sos barbeque

29. uMBerto  35,00 67,80
salami, pomidor, camembert

30. hawaJska 30,10 59,00
szynka, ananas

  ClassiC rodzinna
  30 cm 50 cm

  ClassiC rodzinna
  30 cm 50 cm

Podstawą każdej Pizzy są Przetarte Pomidory Pellati, mozzarella i oregano

  ClassiC rodzinna
  30 cm 50 cm

w naszych lokalach, od poniedziałku do piątku

DRUGIE DANIE GRATIS
Codziennie inne -  sprawdź na FB, insta lub pytaj personel.

RABAT 30%
W DNIU URODZIN

STREFA 
NISKICH CEN!!!

CZWARTA
pIZZA GRATIS!

 (pizza classic)

ZNIżKA -15%
DlA STUDENTóW

1 naramowiCe / Piątkowo:
    ul. naramowicka 187
2 wilda: ul. Św. Czesława 3 
3 grUnwald: ul. Ściegiennego 70
4 rataje: os. lecha 121 
5 winogrady: os. Przyjaźni 132 C

PIZZA

616 705 705

1+1
GRATIS

w dowozie do klienta *

* -
 ra

ba
ty

 i 
pr

om
oc

je
 n

ie
 łą

cz
ą 

się
.

dotyczy tylko konsumpcji w lokalu lub odbioru osobistego *

dział "strefa niskich cen" nie podlega rabatom i akcjom promocyjnym, 
cena obowiązuje przy zakupie napoju, cena pizzy bez napoju +4 zł

na pizzę classic, po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej *na jedno danie; po okazaniu dokumentu z datą urodzin *
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BianCa  23,90
oliwa. włoska mozzarella DOP w kulce
Jarska 30,90
na oliwie z oliwek Extra Virgin, biała, włoska mozzarella DOP w kulce, 
bakłażan, cukinia, pomidorki
nduJa   34,60
przetarte pomidory Pelati, włoska mozzarella DOP, włoska surowa 
pikantna kiełbasa, ricotta
gaMBeri   41,00
na oliwie extra virgin, włoska mozzarella DOP, krewetki,  
świeża peperoni, świeży czosnek, natka pietruszki
piCante   31,90
przetarte pomidory Pelati, włoska mozzarella DOP, włoskie salami 
spianata sorrentino, ser kozi
salaMe 33,00
przetarte pomidory Pelati, włoska mozzarella DOP, salami,  
cukinia, suszone pomidory
Bolonia 34,00
z mortadelą i pistacjami na sosie z przetartych pomidorów Pelati, 
z ricottą i włoską mozzarellą DOP
pera                nowoŚĆ! 34,00
sos creme fraiche (biały), Mozzarella kulka DOP, ser Taleglio DOP, 
świeża gruszka, orzechy włoskie, miód, rukola

Marinara  21,90
przetarte pomidory Pelati, czosnek, pomidory koktailowe - bez mozzarelli
spiFFaCetta  34,00
sos szpinakowy na śmietanie, włoska mozzarella DOP, szpinak, bekon, 
feta
salMonaCCi  35,00
sos szpinakowy na śmietanie, włoska mozzarella DOP, szpinak, łosoś
Burrata (zapytaj o dostępność) 38,00
na oliwie extra virgin, aksamitny biały ser z mleka bawolego, włoska 
mozzarella DOP, rukola, pomidorki koktailowe (dodane po upieczeniu)
liVigno  36,00
na oliwie extra virgin z włoską mozzarellą DOP w kulce, bekon, 
pomidory, rukola, papryka pepperoni
italia 36,00
na oliwie extra virgin z włoską mozzarellą DOP w kulce, szynka 
prosciutto crudo, rukola, pomidory koktajlowe, parmezan
CoVid 31,90
wędzony boczek, dużo czosnku i pomidory koktajlowe z sosem 
z przetartych pomidorów Pelati i mozzarellą
diaVolina      nowoŚĆ! 33,00
bardzo ostra! cztery rodzaje papryk (Jalapeno, Peperoni, Peperocini, 
Bell), mięso mielone wołowe, sos czosnkowy Tivoli

wypiekamy od 1991 r.

32. Bolognese  32,00 60,00
sos boloński, sos czosnkowy

33. rzeźniCka  38,00 74,00
szynka, bekon, kabanos, salami

34. BarBaBietole  32,90 63,80
pieczone buraki, ser kozi, rukola, sos balsamico

35. FarMerska  34,90 67,80
bekon, kiełbasa, cebula, pieczarki

36. CarBonara  32,80 62,60
sos Śmietanowy
bekon wędzony, por, jajko (2 jajka na pizzę), koperek

37. swiss       nowoŚĆ (ok. 20 cm) 30,90 -   
szaleństwo camemberta z konfiturą wiśniową (1, 7)

39. Corrida  35,90 67,80
wołowina, salami, pieczarki, cebula, papryka

40. pizza keBaB  34,90 67,80
długo pieczone szarpane mięso wieprzowe, cebula, 
peperoni, sos tzatziki

41. FinFerli  36,00 68,00
kurczak, kurki w sosie śmietanowym, orzechy włoskie

42. el greCo  34,90 67,80
karkówka, feta, oliwki, świeża bazylia, pomidory

43. don papa  34,90 67,80
salami pepperoni, bekon, papryka pepperoni

44. alpeJska 34,60 67,20
bekon, salami, pomidory, rukola

49. MiraFiori 34,00 63,60
kurczak, szpinak, suszone pomidory

2. CaCCiatore  30 cm: 22,00
salami

3. VesuVio  30 cm: 22,00
szynka

6. Jalapeno  30 cm: 22,00
papryka jalapeno

11. Funghi  30 cm: 22,00
pieczarki

spaghetti Bolognese 22,00
z sosem bolońskim

/pizzeriativoli
znajdź nas na:

/pizzeria_tivoli_poznan



 PAnuoZZo (włoSkA kAnAPkA)

panuozzo kurCzak (300 g)  nowoŚĆ 27,00
grilowany kurczak (100 g), boczek, rukola, pomidorki 
koktailowe, sos tzatziki, pikle (cebulka czerwona, ogórek), 
prażona cebulka
panuozzo pork (300 g)   nowoŚĆ 27,00
szarpana wieprzowina (100 g), rukola, pomidorki 
koktailowe, sos tzatziki, pikle (cebulka czerwona, ogórek), 
prażona cebulka, feta, oliwki czarne
panuozzo Mortadela (300 g) nowoŚĆ 27,00
mortadela, rukola, pomidorki koktailowe,  
sos musztardowo-miodowy, pikle (ogórek), ricotta
panuozzo Burak (300 g)  nowoŚĆ 27,00
burak, rukola, gruszka karmelizowana, wykończona winem, 
sos musztardowo-miodowy, kozi ser
Frytki belgijskie (150 g)   nowoŚĆ 8,00
 

 ZuPy
barszCz Czysty (250 ml)  10,50
BarszCz z paszteCikieM (250 ml) 15,00
krem Pomidorowy (250 ml)  13,00
gulaszowa (250 ml)  15,00
zupa sezonowa (250 ml)  13,00
paszteCik  6,00

 DAnIA obIADowE
aromatyCzny Filet z łososia  30,00
pieczony w tradycyjny sposób w piecu (180 g)
Świeży Pstrąg z PrzyPrawami 28,00
pieczony w tradycyjny sposób w piecu (200 g)
Costoletta di Maiale iMpanata 21,00
schabowy panierowany (180 g)
Coppa alla grilla   21,00
karkówka z grilla (180 g)
pollo alla grilla   21,00
pierś kurczaka z grilla (180 g)
pollo al pelatti    25,00
pierś kurczaka w pomidorach z czosnkiem (180 g)
pollo al FinFerli   26,00
pierś z kurczaka z kurkami w sosie śmietanowym (180 g)

DoDAtkI 
Frytki  150 g 8,00
pieCzone zieMniaki 150 g 8,00
w piecu z bekonem i tymiankiem
ryż biały  150 g 8,00
kasza gryCzana  100 g 8,00
warzywa gotowane  100 g 9,90
sałatka tosCana  80 g 9,90
sos kUrkowy   12,00
sos Bolognese   12,00

 nALEśnIkI
jabłkowy (180 g)  17,00
mus jabłkowy, cukier waniliowy, cynamon
serowy (180 g)  17,00
ser biały, cukier waniliowy, cynamon, rodzynki
nutella (180 g)  19,50
nutella, banan
mediolański (180 g)  19,50
serek waniliowy, jagody, śmietana

PieCzarkowy (180 g)  16,40
pieczarki, cebula, mozarella
meksykański  (180 g)  19,50
kiełbasa ostra, fasola czerwona, fasolka szparagowa, 
papryka peperoni, cebula, ser żółty
szPinakowy (180 g)  19,90
kurczak, szpinak, czosnek, mozzarella
syCylijski  (180 g)  19,50
kurczak, pomidory, ser, papryka pepperoni, cebula

616 705 705

Zapraszamy:
niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, 

czwartek od 12 do 22 
piątek, sobota od 12 do 23

Dostawa zamówień powyżej 30 złotych.
Koszt dostawy zamówienia 5 zł 

 PRZyStAwkI
deska serów i wędlin   nowoŚĆ 39,00
sery: Taleglio DOP, Pameigiano Reggiano DOP, Camembert
Mortadela DOP, Spinatta Picante, Di Parma
oliwki, suszone pomidory, konfitura i krakersy (220 g)
Burrata (DODaTKOwO DO DESKi) 14,00
krewetki tiger (6 SzTuK) nowoŚĆ 38,95
z pomidorami koktailowymi w sosie winno maślanym z 
czosnkiem, peperoni i pietruszką, podane z ciepłą grzanką
BrusChetta (2 SzTuKi)  14,00
grzanki z pomidorami, czosnkiem, bazylią i oliwą z oliwek
BrusChetta z pesto (2 SzTuKi) 17,00
grzanki z pesto, ricottą i pomidorami
FoCaCCia   13,00
na oliwie, z rozmarynem i solą morską
Chlebek Czosnkowy (2 SzTuKi) 14,00
plendze z CukreM (4 SzTuKi) 17,00
Plendze ze Śmietaną i konFitUrą 20,00

 DA FoRno (ZAPIEkAnkI)
zaPiekanka warzywna (450 g) 21,00
z kaszą gryczaną, grilowane warzywa na maśle - cebula, 
brokuł, papryka, marchew, pieczarki, pomidor
zaPiekanka tradyCyjna (450 g) 24,00
makaron penne z sosem pomidorowo-śmietanowym 
zapieczony z mięsem mielonym i pieczarkami
zaPiekanka FUrmańska (450 g) 24,30
ziemniaki, bekon, pomidor, cebula, pieczarki 
w sosie śmietanowym
zapiekanka pikantna  (450 g) 26,50
ryż zapieczony z pomidorami, papryką, kurczakiem, brokułami, cebulką 
czerwoną i śmietanką, sos pomidorowo-śmietanowy, na ostro
zaPiekanka zakręCona (450 g) 26,60
makaron penne z bekonem i kiełbasą zapieczone 
z pomidorami, papryką, brokułem, pieczarkami, 
kukurydzą i cebulą w sosie śmietanowym
zaPiekanka diavola (ostra!)  28,50
(450 g) na oliwie, mięso mielone zapiekane z makaronem, 
papryką, papryką jalapeno, peperoncini i chilli
zapiekanka FlorenCka (450 g) 24,40
makaron penne, marchewka, papryka, kukurydza, 
kurczak, szczypiorek w sosie śmietanowym
zaPiekanka toskańska (450 g) 45,00
ryż, krewetki tigery 6 szt., pomidory, cebula, czosnek, 
sos śmietanowy
zaPiekanka syCylijska (450 g) 36,50
ryż, małże, krewetki, ośmiornice, kałamarnice, oliwki, kapary, 
czosnek, cebula, pomidory pellati, sos śmietanowy
zaPiekanka CUrry (450 g)  27,50
ryż zapieczony z kurczakiem, ananasem, curry  
ze śmietaną i parmezanem
zapiekanka dworska (450 g) 25,30
kawałki kurczaka zapiekane z ziemniakami 
i brokułami w sosie śmietanowo-pomidorowym
zaPiekanka rzeźniCka (450 g) 27,90
ziemniaki, szynka, salami, kabanos, 
bekon, czerwona cebula w sosie śmietanowym
zapiekanka BaBuni (450 g)  25,00
ziemniaki zapieczone z mięsem mielonym, jajkiem 
gotowanym porem i marchewką w sosie śmietanowym

 SAłAtkI
sałatka tosCana (130 g)  11,90
mix sałat, pomidor, oliwa z oliwek
sałatka CaPrese (200 g)  24,00
świeże pomidory z bazylią, oliwą i mozzarellą galbani
sałatka greCka (250 g)  30,00
mix sałat, feta, oliwki, pomidory, ogórek, grzanki,  
czerwona cebula, sos vinaigrette
sałatka bUrrata (250 g)  36,00
(zaPyTaJ O DOSTęPnOść) burrata, szynka parmeńska, 
pomidorki koktajlowe, na roszponce, skropione oliwą extra 
vergine z octem balsamicznym i posypane parmezanem
sałatka à la Cezar (250 g)  30,00
kurczak, grilowany bekon, mix sałat, oliwki, pomidor, 
ogórek, czerwona cebula, sos Cezar, grzanki
sałatka Peramix (250 g)   nowoŚĆ 30,00
grilowany kurczak, miks rukola-szpinak, sos musztardowo-
miodowy, karmelizowana gruszka, orzechy włoskie, ser 
Taleggio DOP, pomidorki koktajlowe
sałatka jesienna (250 g)  30,00
grillowane kawałki łososia z suszonymi pomidorami 
i dressingiem wiśniowym na rukoli i roszpunce
BarBaBietole al Forno (250 g) 30,00
pieczone buraki, ser kozi na rukoli, przyprawione balsamico
panini (8 SzTuK)  6,90

 PAStE
spaghetti aglio, olio e peperonCino  22,50
czosnek, oliwa z oliwek i ostra papryka (świeża peperoni), 
parmezan (350 g)
spaghetti napoli  22,50
z pomidorkami pelatti, czosnkiem i cebulką  
w sosie pomidorowym, parmezan (350 g)
spaghetti Bolognese    22,00 
z sosem bolognese, parmezan (350 g)
spaghetti CarBonara ClassiC 25,90
na bekonie z jajkiem i mascarpone, parmezan (350 g)
spaghetti al Frutti di Mare rosso  34,10
z owocami morza w sosie pomidorowym (350 g)
penne Quatro ForMaggi   28,40
cztery rodzaje sera: camembert, gorgonzola, parmezan, mozarella (350 g)
penne all`arraBBiata   24,50
w pikantnym sosie pomidorowym z bekonem, parmezan (350 g)
penne CarCioFi   30,00
na oliwie, z karczochami, szynką parmeńską, 
suszonymi pomidorami i parmezanem (350 g)
tagliatelle nero di sepia sCaMpi   45,70
cukinia, pomidory koktajlowe, czosnek, świeża papryka peperoni 
z krewetkami tiger (6 szt.) podane w sosie winno maślanym (350 g)
tagliatelle FinFerli (kurki)  nwoŚĆ 31,90
z kurkami i kawałkami kurczaka w sosie śmietanowym, 
orzechy włoskie, parmezan (350 g)
tagliatelle al salMone   30,90
z łososiem ze świeżym szpinakiem w sosie śmietanowym, 
parmezan (350 g)
tagliatelle Forte   30,50
z wołowiną i cebulą w ostrym sosie pomidorowym,  
parmezan (350 g)
tagliatelle al pollo   27,50
z kurczakiem i szpinakiem w śmietanie, parmezan (350 g)
tagliatelle Con rukola (350 g) 24,90
rukola, pomidory, czarne oliwki, ser feta, czosnek,  
na oliwie z oliwek, parmezan
lasagne Bolognese (350 g)  30,50
lasagne spinaCi   30,50
szpinakowo-pieczarkowe (350 g)

 nAPojE  ZImnE 0,5 l 0,85 l
pepsi, Mirinda, 7 up 6,50  8,50
woda Mineralna 4,50
lipton 6,50

 LoDy
ben&jerry’s 
Chocolate Fudge brownie 465 ml  29,99
Lody czekoladowe z kawałkami czekoladowych ciastek brownie
Cookie dough 465 ml  29,99
Lody waniliowe z kawałkami ciastek z czekoladą i kawałkami 
czekolady
half baked 465 ml  29,99
Lody czekoladowo-waniliowe wymieszane z brownie oraz 
kawałkami ciasteczek i czekolady
netflix & Chilll'd™  465 ml  29,99
Lody o smaku masła orzechowego ze słodko-słonymi 
kręciołkami preclowymi i fudge brownie

MagnuM 
double Chocolate & strawberry 440 ml  24,99
Lody śmietankowe z sosem truskawkowym i z mleczną czekoladą.
Classic 440 ml  24,99
Lody waniliowe z kawałkami czekolady w grubej, chrupiącej 
czekoladzie
salted Caramel 440 ml  24,99
Lody waniliowe z sosem o smaku solonego karmelu, 
kawałkami czekolady w kruchej czekoladowej otoczce.
almond 440 ml  24,99
Lody waniliowe z kawałkami czekolady i migdałów w grubej, 
chrupiącej czekoladzie

duet
2 x MagnuM  42,99
2 x ben&jerry’s  49,99
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