


Przystawki

GRISSINI 9 PLN

FOCACCIA 13 PLN

oliwa, rozmaryn, sól, czarny pieprz 

ANTIPASTI Z FOCACCIĄ 32 PLN

pikantne salami Spianata, łagodne salami 
Napoli, prosciutto Cotto, szynka prosciutto Crudo,  
mozzarella Fior di latte, parmezan, rukola, 
pomidorki koktajlowe

 

PODAWANE Z FOCACCIĄ

MOZZA/BURRATA + FOCACCIA   35 PLN 

mix sałat z rukolą, mozzarella Fior di latte/Burrata, 
pomidorki koktajlowe, oliwa z oliwek, bazylia, 
przyprawy - focaccia z rozmarynem, pieprzem i 
solą.

ARANCIA + FOCACCIA   33 PLN 

mix sałat z rukolą, mozzarella Fior di latte, 
świeża pomarańcza, prażone pistacje, miód, 
oliwa z oliwek, bazylia, przyprawy - focaccia z 
rozmarynem, pieprzem i solą.

PARMA + FOCACCIA   34 PLN 

mix sałat z rukolą, szynka prosciutto Crudo, 
parmezan, pomidorki koktajlowe, ocet balsamico, 
oliwa z oliwek, bazylia, przyprawy - focaccia z 
rozmarynem, pieprzem i solą

Uważamy, że zrobienie dobrej pizzy, to prawdziwa sztuka, gdzie kluczem do sukcesu jest PROSTY 
PRZEPIS, DOSKONAŁE CIASTO oraz dobór JAKOŚCIOWYCH SKŁADNIKÓW. Jest to sztuka, która jest naszą 
pasją od wielu lat. Jeśli chcesz zagłębić się w szczegóły, to warto wiedzieć, że:

Ciasto powstaje z DŁUGODOJRZEWAJĄCEJ MĄKI „00” Le5Stagioni oraz – dla wtajemniczonych 
– WŁOSKIEGO ZAKWASU „BIGA”. Pozwala Nam to uzyskać doskonały smak, a pizza, ze 
względu na proces leżakowania i fermentacji ciasta, jest LEKKOSTRAWNA i CHRUPIĄCA.

Nasze menu jest tak skrojone, aby zapewnić WYSOKIEJ JAKOŚCI ŚWIEŻE SKŁADNIKI. 
Wyznajemy zasadę, że lepiej zaproponować mniej pozycji w karcie, za to doskonałych 
w smaku.

Do Naszych dań używamy WŁOSKICH POMIDORÓW SANMARZANO, a jeśli wzgórza Wezuwiusza 
zostaną już wyprzedane, dobieramy inne wysokogatunkowe produkty, podobnie jak 
PRAWDZIWĄ MOZZARELLĘ, DOBRE WĘDLINY i ŚWIEŻĄ BAZYLIĘ.

W naszym PIECU pochodzącym z włoskiej Modeny rozgrzanym do 400˚C, 
płonie PRAWDZIWY OGIEŃ.

Całą ofertę uzupełnia doskonała KAWA, WINO, DESERY oraz czynny do późna BAR.

Dlaczego my?

PanuOzzO
KANAPKI „NEAPOLITAŃSKIE” 

POMODORI  20 PLN

mozzarella Fior di latte, rukola, pomidorki 
koktajlowe, parmezan, oliwa z oliwek

PROSCIUTTO COTTO   21 PLN

mozzarella Fior di latte, szynka gotowana Cotto, 
rukola, oliwa z oliwek

MORTADELLA POLECAMY  23 PLN

mozzarella Fior di latte, włoska mortadella, 
prażone pistacje, rukola, oliwa z oliwek

PROSCIUTTO CRUDO  26 PLN

mozzarella Fior di latte, szynka prosciutto Crudo, 
rukola, pomidorki koktajlowe, oliwa z oliwek

26/

deserY DOLCE

CANNOLI  SICILIANI 22PLN

chrupiące rurki nadziewane słodką ricottą, 
kruszone pistacje 

CIASTO DNIA  16 PLN

zapytaj o dostępność

14/

13/

VEGE VEGAN PIKANTNE

*do stolików od 6 osób doliczana jest opłata serwisowa 10%



Pizza Classica ~31 CM

CIASTO Z MĄKI „00” 48H

POMODORI E AGLIO   23 PLN

polpa San Marzano, płatki świeżego czosnku, 
oregano, bazylia, oliwa z oliwek

MARGHERITA BASILICO  BESTSELLER 25 PLN

polpa San Marzano, mozzarella Fior di latte, 
bazylia, oliwa z oliwek 

PROSCIUTTO COTTO 29 PLN

polpa San Marzano, mozzarella Fior di latte, szynka 
prosciutto Cotto, bazylia, oliwa z oliwek

SALAME NAPOLI 29 PLN

polpa San Marzano, mozzarella Fior di latte, 
łagodne salami Napoli, bazylia, oliwa z oliwek

SPIANATA E PAPRIKA  BESTSELLER 31 PLN

polpa San Marzano, mozzarella Fior di latte, 
pikantne salami Spianata, ostra papryczka, 
bazylia, oliwa z oliwek

FUNGHI A PROSCIUTTO COTTO  32 PLN

polpa San Marzano, mozzarella Fior di latte, szynka 
prosciutto Cotto, mix grzybków leśnych, tymianek, 
oliwa z oliwek

PESTO E POMODORI  BIANCA  32 PLN

zielone pesto bazyliowe, mozzarella Fior do latte, 
pomidorki koktajlowe, bazylia, oliwa z oliwek 

RUCOLA PARMIGIANO E POMODORI  33 PLN

polpa San Marzano, mozzarella Fior di Latte, rukola, 
pomidorki koktajlowe, parmezan, oliwa z oliwek 

MULTI FORMAGGIO BIANCA, POLECAMY  35 PLN

mieszanka aż 5-ciu serów, bazylia, oliwa z oliwek

MORTADELLA E PISTACCHI BIANCA 36  PLN

mozzarella Fior di latte, włoska Mortadella, prażone 
solone pistacje, bazylia, oliwa z oliwek

BURRATA CON RUCOLA        POLECAMY 37 PLN

polpa San Marzano, śmietankowa mozzarella 
Burrata (w całości), rukola, pomidorki koktajlowe, 
oliwa z oliwek 

NDUJA CON RICOTTA, RUCOLA 37 PLN

polpa San Marzano, mozzarella Fior di latte, 
pikantna kiełbaska Nduja, ricotta, rukola, oliwa z 
oliwek

PROSCIUTTO CRUDO E RUCOLA 39 PLN

polpa San Marzano, mozzarella Fior di latte, szynka  
prosciutto Crudo, rukola, pomidorki koktajlowe, 
parmezan, oliwa z oliwek

SPECIALITÁ DI STAGIONE X PLN

unikalna pozycja dostępna w wybrane dni,
o szczegóły zapytaj obsługę 

ESPRESSO   7 PLN

standard lub ristretto  25 ml / 15 ml

ESPRESSO DOPPIO  9 PLN

filiżanka  50 ml

AMERICANO   9 PLN

filiżanka  150 ml

CAPPUCCINO    10 PLN

filiżanka  180 ml

HERBATA    12 PLN

dzbanek 350 ml, czarna / smakowa / zielona

NapOje zimne
CISOWIANKA / PERLAGE   7 PLN

woda niegazowana / gazowana, 0,33 l 

ACQUA PANNA / SAN PELLEGRINO   16 PLN

woda niegazowana / gazowana, 0,7 l

COCA-COLA / COCA-COLA ZERO    8 PLN

puszka, 0,33 l

LIPTON ICE TEA    8 PLN

brzoskwiniowa / cytrynowa / zielona herbata
puszka 0,33 l

SOK CAPPY   8 PLN

pomarańczowy / jabłkowy, butelka 0,33 l

LEMONIADA CYTRUSOWA   8/14 PLN 

własnej roboty, 0,33 l / 0,7 l

KAWA MROŻONA NA LODZIE  10 PLN

na mleku / bez mleka

Pizza CalzOne
PRAWDZIWE WŁOSKIE CALZONE  
(PODAWANE Z MINI SAŁATKĄ)

POMODORI  27 PLN

polpa, mozzarella Fior di latte, pomidorki 
koktajlowe, oliwa, bazylia

PROSCIUTTO COTTO 32 PLN

polpa, mozzarella Fior di latte, szynka Cotto, 
parmezan, oliwa, bazylia

SPIANATA PICCANTE  POLECAMY  34  PLN

polpa, ricotta, mozzarella Fior di latte, pikantne 
salami Spianata, ostra papryczka, oliwa, bazylia

SER WEGAŃSKI            +7PLN  (odpowiednik mozzarelli)

CIASTO BEZGLUTENOWE ~30 CM         +9PLN  (mąka kukurydziana, ryżowa, gryczana)





CHARDONNAY DI SICILIA  DOC               60 PLN 

BUTELKA 0,75 L
wytrawne wino, sycylijskie, kolor jasno słomkowy, 
w nosie intensywne nuty kwiatowe oraz dojrzałe 
cytrusy

RIESLING FEINHERB QMP 70 PLN 

BUTELKA 0,75 L  BESTSELLER

półwytrawne, orzeźwiające wino z naturalną 
kwasowością oraz aromatami cytrusowymi  
i elementami nut mineralnych

MALVASIA DEL SALENTO IGP  80   PLN 

BUTELKA 0,75 L
wytrawne wino z Salento, barwa wina jasno złota z 
zielonymi refleksami, aromaty dojrzałych cytrusów, 
mango, banan, ananasa, limonka i letnie kwiaty

ZITE TERRE PECORINO IGT  90 PLN 

BUTELKA 0,75 L  POLECAMY

wytrawne wino, słomkowo-żółty kolor ze złotymi 
refleksami,  złożone aromaty białej brzoskwini, 
kwiatu lawendy, miodu, wanilii i owoców 
tropikalnych

WinO DOMU
WINO DOMU BIAŁE                     12/35 PLN  

KIELISZEK 0,15 L / KARAFKA 0,5 L
wytrawne z regionu Abruzja, jasna, słomkowa 
barwa, świeży nos z nutami świeżych owoców 
i lekkimi nutami ziołowymi, zrównoważone o 
przyjemnym smaku

WINO DOMU CZERWONE             12/35 PLN     

KILEISZEK 0,15 L / KARAFKA 0,5 L
montepulciano czerwony szczep typowy dla 
włoskiego regionu Abruzja, charakteryzuje się 
intensywnym rubinowym kolorem z fioletowymi 
refleksami i owocowym zapachem

MIO ROSSO PUGLIA IGT                               60 PLN 

BUTELKA 0,75 L
wytrawne wino, żywy, owocowy aromat z nutami 
ciemnych jagód, śliwek, świeżych ziół i czekolady

MONTEPULCIANO D`ABRUZZO DOC               80 PLN  

BUTELKA 0,75 L
wytrawne wino, intensywny rubinowy kolor z 
fioletowymi refleksami, szeroki aromat czerwonych 
dojrzałych owoców, kwiatowe nuty fiołka i róży oraz 
delikatne słodkie korzenne nuty

PRIMITIVO DI MANDURIA UNO DOC      100  PLN 

BUTELKA 0,75 L  POLECAMY

wysoko oceniane, wytrawne wino, wybijają się w tym 
winie słodkie, naturalne nuty owocowe, silny aromat 
dojrzałych śliwek, czarnych jagód, dębu, goździków, 
kawy i lukrecji

PRIMITIVO RUBINO IGP 120 PLN    

BUTELKA 0,75 L
wytrawne wino o głęboko rubinowej barwie oraz 
zapachu ciemnych owoców z konfiturą z wiśni,  
w finiszu kuszące i pachnące

VIA VAI EXTRA DRY DOC                   24 PLN  

BUTELKA 0,2 L
wytrawne wino, bardzo przyjazne prosecco o 
delikatnej charakterystyce i uniwersalnym stylu, 
przenikliwy aromat białych kwiatów i złocistego 
jabłka

CASA GHELLER EXTRA DRY DOC              75 PLN   

BUTELKA 0,75 L  POLECAMY

lekko wytrawne włoskie prosecco z Veneto w 
bardzo przyjemnej i orzeźwiającej odsłonie, kolor 
słomkowy , w nosie aromaty białych owoców, w 
smaku gładkie i rześkie

CASA GHELLER  ROSE DOC                                80 PLN   

BUTELKA 0,75 L
wino musujące, ma fascynujący delikatny kolor 
płatków róży, kwiatowa, żywa i elegancka, dobrze 
wyważona miękkość, niepowtarzalny owocowy 
bukiet z nutą malinową


