Zapytaj o kartę
STAŁEGO KLIENTA

ZESTAWY
+ frytki, sałatka colesław ................................................................................

..................................................................................
3 kawałki strips, surówka, frytki ...........................................................................
5 szt. skrzydełka, surówka, frytki ..........................................................................
kurczak smażony / kawałki, ser żółty, mix sałat, ogórek, pomidor, frytki, sosy ............................
kurczak cięty w przyprawach, surówka, frytki, sos ........................................................
+ frytki, sałatka colesław

DLA DZIECI
6 szt., frytki, ketchup, soczek, lizak + ZABAWKA ................................................
pierś z kurczaka 2 szt., frytki, sos

......................................................................
6 szt. NOWOŚĆ .............................................

SUPER KURCZAK / FAST FOOD
bułka maślana z sezamem, dwa kawałki kurczaka (2x60g), sałata lodowa, majonez ...........
bułka maślana z sezamem, dwa kawałki kurczaka (2x60),
ser cheddar, sałata lodowa, ogórek zielony, pomidor, czerwona cebula, bekon, majonez, ketchup

.................

cięty kurczak, mix sałat, ser żółty, ogórek, pomidor, cebula,

.......................................................................................................
stripsy / kawałki kurczaka , mix sałat, ogórek, pomidor, cebula, sosy NOWOŚĆ ............
sos, ser, 1 składnik mięsny / 1 warzywny NOWOŚĆ .......................................................
sos bbq, ser, kurczak, pomidor, cebula, papryka, kukurydza NOWOŚĆ ................................

kukurydza, sosy

NOWOŚĆ

KUBEŁKI

PRZEKĄSKI

15 sz. + mały sos GRATIS

NOWOŚĆ
5 szt. (cammeberts bites, cheedar cheese bites, cream cheese jalapeno, duchesses rozetki

30 szt. + duży sos GRATIS
10 sz. + mały sos GRATIS

Preferowane
dla 5 osób

sticks, kulki mięsne, stripsy), 1 sos żurawinowy, 1 sos
jalapeno-mango

15 szt. + duży sos GRATIS

4 szt. z masłem czosnkowym
175 g + sos

czosnkowy, pomidorowy, ketchup, sambal, meksykański
mały: 2 zł, duży: 4 zł

(kuleczki drobiowe) 10 szt. + sos
(kuleczki drobiowe) 20 szt. + sos
małe / duże
z sosem bekonowym, 8 szt.

w przyprawach,

691 406 365 / 81 585 30 32
Fajsławice 108

Darmowa dostawa przy zamówieniu na min. 30 zł i w promieniu 5 km
od lokalu. Dostawa poza strefą płatna 2,5 zł/km.
Przy zamówieniu powyżej 100 zł – napój 2 l gratis.

Oferta ważna od 15.05.2021

Pizza na włoskich składnikach

PIZZA
1
2

sos pomidorowy, ser, oregano .......................................................................

3

sos pomidorowy, ser, kurczak + dowolny składnik warzywny ...................................

4

sos pomidorowy, ser, szynka, ananas, oregano, kukurydza ..........................................

sos pomidorowy, ser, szynka, pieczarki .............................................................

5

sos pomidorowy, ser, papryka świeża, kukurydza, pomidor, groszek cukrowy,
kiełki, parmezan NOWOŚĆ ...................................... ........................................................

6

sos pomidorowy, ser, szynka, pomidor, cebula, świeża bazylia ........................................

7

sos pomidorowy, ser gouda, mozzarella, parmezan, gorgonzola, feta ..................................

8

sos pomidorowy, ser, pieczarki, szynka, kiełbasa, ogórek konserwowy, cebula, koperek ............

9

sos pomidorowy, ser, kurczak, ser feta, pomidor, oliwki czarne, rukola ......................................

10

sos pomidorowy, ser, szynka, boczek, papryka jalapeño .............................................

11

sos pomidorowy, ser, salami, oliwki czarne, papryczki chili ............................................

12

sos pomidorowy, ser + 4 dowolne składniki (2 mięsne + 2 warzywne) .................................

13

sos czosnkowy, ser mozzarella, szpinak, ser feta, suszony pomidor ..............................

14

sos pomidorowy, ser, wołowina, boczek, cebula, papryka konserwowa ...........................

15

sos czosnkowy, ser, salami, kukurydza .............. ........................................................

16

sos czosnkowy, ser mozzarella, ser gouda, boczek, pieczarki, pomidor ...........................

17

sos pomidorowy, ser, krewetki, chilli, pomidor, pietruszka ...........................................

18

oliwa, ser, gruszka, gorgonzola, orzechy ............. ........................................................

19 BBQ sos barbeque, ser mozzarella, boczek, kurczak, czerwona cebula
20

NOWOŚĆ

..............................

oliwa, mozzarella, łosoś wędzony, pomidorki cherry, groszek cukrowy, cebula, kapary NOWOŚĆ

21

sos pomidorowy, ser, szynka parmeńska, pomidorki koktajlowe, czarne oliwki,
rukola, parmezan NOWOŚĆ

22

............................................................................................

sos pomidorowy, ser, wołowina, ser pleśniowy, żurawina NOWOŚĆ ....................................

Dodatki do pizzy:

Dodatki mięsne: szynka, kurczak, kiełbasa, boczek, wołowina, salami: pizza mała + 4 zł, pizza duża + 7 zł. Ser: ser feta parmezan,
ser pleśniowy: pizza mała + 4 zł, pizza duża + 7 zł. Warzywa: pieczarki, ananas, oliwki zielone, oliwki czarne, kukurydza, cebula, pomidor,
pomidor suszony, ogórek konserwowy, rukola, bazylia, papryka jalapeño, czosnek, papryka konserwowa, papryczka chili: pizza mała + 3 zł,
pizza duża + 5 zł. Sosy: sambal, meksykański, czosnkowy, pomidorowy, jalapeno-mango, ketchup: mały + 2 zł, duży + 4 zł

NAPOJE
różne smaki 0,25l
różne smaki 0,5l

/

Do małej pizzy
+ mały sos GRATIS!

SAŁATKI

100 % 1l

/

Do dużej pizzy
+ duży sos GRATIS!

0,85l

ALKOHOLE
0,5l

: mix sałat, pomidor, ogórek, ser feta, czerwona
cebula, oliwki czarne, sos vinegret + bułeczki
: mix sałat, kurczak, ser żółty, kukurydza, słonecznik,
suszone pomidory, sos czosnkowy, grzanki + bułeczki
: mix sałat, kurczak, pomidor, kukurydza, ogórek,
czerwona cebula, sos czosnkowy + bułeczki
: mix sałat, grillowany
kurczak, pomidor, papryka, ogórek, parmezan,
sos czosnkowy + bułeczki

0,5l
0,5l
Zapytaj obsługę o dostępność innych alkoholi

691 406 365 / 81 585 30 32

Przy zamówieniu powyżej 100 zł – napój 2 l gratis

Fajsławice 108

