PIWA
Żywiec beczkowy

0,3l-7zł

0,5l-8zł

Paulaner
Salamander Pale Ale/ karmelowa słodycz
Prost Gold/ słodowe a’la marcowe
Prost Hefe/ jasne pszeniczne
Prost Pils/ klasyczne z goryczką
Prost Hell/Ahop bawarski lager z nutami cytrusowymi
Prost Plum/ czarny lager z wędzoną śliwką I czekoladowym akcentem
Prost Light/ lekkie 3,5%alk, z przyjemną goryczką

but. 0,5l-12zł
but. 0,5l-12zł
but. 0,5l-12zł
but. 0,5l-12zł
but. 0,5l-12zł
but. 0,5l-12zł
but. 0,5l-12zł
but. 0,5l-12zł

Rezerwacja- 71 351 86 66
kontakt@dobrapizza.pl
fb.dobrapizza
PRZYSTAWKI

DANIA GŁÓWNE
Filet z kurczaka, sos miodowo-musztardowy, batat lub

WINA

Lampka 100ml / But.
40zł

Mogen David/ Ameryka

Czerwone/ jeżynowe/ z granatu/ winogronowe, słodkie
Lambrusco / Włochy, Gaida, Emilia-Romagna
białe, czerwone, słodkie, frizzante
Primaverina/ Włochy, Forli, Emilia-Romagna
białe, czerwone, półsłodkie
Cervantes/ Hiszpania
białe, czerwone, półwytrawne
A Mano/ Włochy, Castellaneta, Puglia
białe, wytrawne
Campodora Secco Romagna/ Włochy, Gaida, Emilia-Romagna
białe, wytrawne
Colibri Chardonnay/ Włochy, Nespoli, Emilia-Romagna
białe, wytrawne frizzante
Leonardo Rosso Toscana/ Włochy, Vinci, Toscana
czerwone, wytrawne
Terre Siciliane/ Włochy, Santa Ninfa, Sicilia
500ml- 25zł
białe, czerwone, wytrawne
Terre Forti Nero d’Avola/ Włochy, Faenza, Emilia-Romagna
czerwone, wytrawne
Terre Forti Trebbiano/ Włochy, Faenza, Emilia-Romagna
białe, wytrawne
Prosecco/ Włochy
białe, wytrawne

10zł / 45zł
8zł / 40zł

ziołowe ziemniaczki

Stek z rostbefu, batat lub pieczone ziemniaczki, sos bbq
Stek z polędwicy, pesto bazyliowe, batat lub pieczone ziemniaczki
Filet z kaczki, biała kapustka, ziołowe ziemniaczki

46zł
63zł
33zł

sos z czerwonego wina i żurawiny
Risotto , białe wino, parmezan (jakie proponujemy dzisiaj? Zapytaj obsługę)

---zł

8zł / 35zł

SAŁATKI

12zł / 80zł

Z kurczakiem, mix sałat, ogórek, pomidor, papryka,

70zł
70zł
12zł / 70zł
1l-

40zł
50zł
50zł
50zł

6zł
5zł
5zł
6zł
10zł
12zł

Cappucino
Kawa Czarna
Espresso
Espresso Macchiato
Late Macchiato
Kawa Mrożona/ lody waniliowe, bita śmietana

Dilmah
Blend Premium

18zł

kukurydza, ser feta, oliwki, sos do wyboru
Insalata e formaggio, mix sałat, pomidor, winogrona,
grillowany kurczak, orzech włoskie, 3 rodzaje ser, sos do wyboru
Z wołowiną, mix sałat, pomidor, czerwona cebula, oliwki
grillowana wołowina , sos bbq
Z pinii, mix sałat, grillowany kurczak, prażone orzeszki pinii
kiełki, sos miodowo-musztardowy
Z kozim serem, mix sałat, pomidor, grillowana gruszka,
palony ser kozi, orzechy włoskie, sos winegret
Z krewetkami, mix sałat, pomidor, czerwona cebula
puree z mango

dzbanek-6zł

8zł

PIZZA

22zł

Torino

26zł

Werona

22zł

Katania

26zł

Wenecja

28zł

Bellagio

Makarony

mały
14zł

duży
-zł
22zł

spaghetti, sos z pomidorów, wołowina,
warzywa, parmezan

Carbonara

0,25l-4zł
0,2l-4zł
0,33l-4zł
0,75l-10zł
1l-10zł

Brokułowy

15zł
16zł

Via Salaria

Tagliatelle Spinachi al. Gorgonzola
Pappardelle con Salmone
Spaghetti Frutti di Mare
Spaghetti con Gamberetti

Soki świeżo wyciskane

0,35l-12zł

pomarańcza/ grejpfrut

spaghetti, czosnek, krewetki tiger, nasze pesto bazyliowe,

13zł

22zł

13zł

22zł

13zł

22zł

15zł

24zł

15zł

24zł

15zł

24zł

16zł

25zł

16zł

25zł

17zł

26zł

17zł

26zł

17zł

28zł

19zł

27zł

20zł

29zł

21zł

31zł

25zł

35zł

sos pomidorowy, pieczarka, papryka, kurczak, mozzarella

Reggio
sos pomidorowy, szynka di parma, ananas, mozzarella

Cagliari
sos pomidorowy, pieczarka, chorizo katalońskie,
papryka peperoni, mozzarella

26zł
24zł

sos pomidorowy, pieczarka, salami, papryka, oliwki,
wołowina, mozzarella

21zł

sos pomidorowy, pieczarka, papryka, kukurydza,
chorizo katalońskie, kurczak, mozzarella

Avola
Florencja
Brindisi
Panettieri

21zł

sos pomidorowy, boczek, brokuły, cebula, kurczak,
pomidor, mozzarella

30zł

Asolo

pappardelle, grillowany łosoś, pomidor koktajlowy, pietruszka
sos do wyboru, parmezan

20zł

sos serowy, kurczak, mozzarella,

sos pomidorowy, karczoch, szpinak, oliwki, feta,
mozzarella

tagliatelle zielone, szpinak, sos z gorgonzoli, parmezan

12zł

sos pomidorowy, pieczarka, chorizo katalońskie, mozzarella

23zł

penne, tuńczyk, oliwki, karczochy, kapary,
oliwa, papryczka chili, czosnek, mozzarella lub parmezan

ok.30cm
16zł

sos pomidorowy, pieczarka, szynka, mozzarella

sos pomidorowy, pieczarka, salami, szynka, cebula,
mozzarella

penne, kurczak, brokuły, czosnek, sos śmietanowy,
mozzarella

ok.20cm
10zł

sos pomidorowy, salami, mozzarella

Ankona

sos serowy, gorgonzola, mozzarella

Baselico Fresco
28zł

sos pomidorowy, pomidor, świeża bazylia, biała mozzarella
sos balsamiczny

34zł

Prosciutto

spaghetti, czosnek, krewetki tiger, małże, sos pelatti,

SOKI WYCISKANE

14zł
14zł

sos pomidorowy, mozzarella

21zł

spaghetti, guanciale, sos jajeczny z parmezanem, parmezan

lasagne, sos bolognese, beszamel,

Cola, Cola Zero, Sprite, Fanta, Tonic
Nestea Lemon/ Peach
Woda Kropla Beskidu/ gazowana/ niegazowana
Woda Kropla Beskidu/ gazowana/ niegazowana
Soki
0,2l-4zł

Krem z pomidorów/ prażone pestki dyni, parmezan
Krem-Zupa dnia/ zapytaj obsługę

Livorno

Lasagne

NAPOJE

33zł

fb.dobrapizza

18zł

tagiatelle zielone, pieczarki, chorizo,
sos śmietanowy, czosnek, mozzarella
filiżanka-4zł

Rezerwacja- 71 351 8615zł
66
12zł
14zł
kontakt@dobrapizza.pl
30zł

kukurydza, grillowany kurczak, parmezan, sos do wyboru

Bramasole

HERBATY

Melon kantalupa, szynka di parma, rukola, oliwa orzechowa
Bruschetta, ciabatta, salsa z pomidorów, czerwonej cebuli, bazylii
Kremowy szpinak zapiekany w piecu, nasze pieczywo czosnkowe
Krewetki tiger, pietruszka, czosnek, rukola, puree z mango,
Tatar, siekana polędwica wołowa, żółtko jaja, musztarda dijon,
czerwona cebula, ogórek kiszony, kapary

ZUPY

Grecka, mix sałat, ogórek, pomidor, papryka,

Pasta dnia/ zapytaj obsługę
Bolognese

KAWY

26zł

sos pomidorowy, szynka di parma, pomidor,
parmezan, rukola, mozzarella

Gambretto
sos pomidorowy, szpinak, krewetki tiger, suszone pomidory,
czosnek, mozzarella lub parmezan

Desery
Sernik domowy/ sos malinowy
Lody waniliowe/ bita śmietana, owoce, sos malinowy na gorąco
Deser dnia/ zapytaj obsługę

8zł
12zł
-zł

Poleć nas na:

Pieczywo na naszym cieście
Pieczywo z serem
Pieczywo z serem i salami

10zł
12zł

