
Czerwone

Pizza specjalnaPizze wegańskie

Białe

Margherita

ZAMÓWIENIA PROSIMY SKŁADAĆ PRZY BARZE. 

32 / 34 / 29 zł

37 zł

(klasyczna / bufala / wegańska)sos pomidorowy, mozzarella fior d'Agerola / 
mozzarella di bufala Campana / mozzarella 
wegańska, bazylia, oliwa

Parma 46 zł
mozzarella fior d'Agerola, prosciutto crudo, 
parmigiano-reggiano, rukola, pomidorki koktajlowe, oliwa

Tao 46 zł
tajski sos słodko-ostry, mozzarella fior d'Agerola, 
krewetki, mango, kolendra, czarny sezam,
czosnek, oliwa

Focaccia 14 zł
sól, rozmaryn, oliwa

Nduja Dolce 43 zł

Vegana Diavola 36 zł
sos pomidorowy, mozzarella wegańska, salami piccante 
wegańskie, czerwona cebula, bazylia, oliwa 

Vegana Salame 36 zł
sos pomidorowy, mozzarella wegańska, 
salami wegańskie, oliwki, bazylia, oliwa

Vegana Verdura 36 zł
sos pomidorowy, mozzarella wegańska, szpinak, 
suszone pomidory, oliwki, czosnek, oliwa

Mortadella 46 zł
mozzarella fior d'Agerola, ricotta, mortadella, pistacje, 
pomidorki koktajlowe, pieprz, oliwa

Patate 40 zł
ziemniaki, mozzarella fior d'Agerola
parmigiano-reggiano, pancetta, natka pietruszki, 
rozmaryn, oliwa, pieprz

Pancetta 42 zł
mozzarella fior d’Agerola, pancetta, ricotta, cebula 
dymka, pieprz, oliwa

Ricotta Piccante 40 zł
mozzarella fior d’Agerola, spianata piccante, ricotta, 
pieczona papryka, peperoncino, oliwa

Capra 43 zł
puree z gruszki, mozzarella fior d’Agerola, ser kozi, 
rukola, orzechy włoskie, oliwa

Anchois 40 zł
mozzarella fior d’Agerola, anchois, cytryna, peperoncino, 
kolendra, oliwa

Diavola
sos pomidorowy, mozzarella fior d'Agerola,
spianata piccante, pecorino romano, bazylia, oliwa

44 złCapricciosa
sos pomidorowy, mozzarella fior d'Agerola, pieczarki, 
prosciutto cotto, oliwki, karczochy, bazylia, oliwa

38 złSalame e Olive
sos pomidorowy, mozzarella fior d'Agerola, 
salami Napoli, oliwki, bazylia, oliwa

36 złProsciutto Funghi
sos pomidorowy, mozzarella fior d'Agerola, 
prosciutto cotto, pieczarki, bazylia, oliwa

40 złNduja
sos pomidorowy, mozzarella fior d'Agerola, nduja, 
gorgonzola, piklowana szalotka, bazylia, oliwa

THE BEST PIZZA OF YOUR LIFE

32 cm

32 cm32 cm

32 cm

sos pomidorowy, mozzarella fior d'Agerola, 
ricotta, nduja, miód

PONIEDZIAŁEK ŚRODAWTOREK CZWARTEK

Dowolna pizza 
+ duże piwo / 
grzane wino

Margherita 

za 1 zł
do każdego

Drinka MAXX

-50%
na drugą

tańszą pizzę

49 zł 25 zł
Wszystkie 
wegańskie 

pizze po 25 zł

all day long Druga pizza 50% taniej Margherita za 1zł Wegański czwartek

Marinara 22 zł
sos pomidorowy, czosnek, oregano, oliwa

Salsiccia Pepe 39 zł

44 złFrutti Di Mare
sos pomidorowy, owoce morza mix (kalmary, krewetki, 
małże, mini ośmiorniczki), oliwki, czosnek, pietruszka, oliwa

sos pomidorowy, mozzarella fior d’Agerola, salsiccia fresca, 
pieczona papryka, pecorino romano, bazylia, oliwa

Porro 36 zł
mozzarella fior d’Agerola, por, gorgonzola, ricotta, oliwa

Formaggi 40 zł
mozzarella fior d'Agerola, gorgonzola, taleggio, ricotta, 
oregano, oliwa

Inverno 39 zł
mozzarella fior d’Agerola, spianata piccante, czosnek, 
pietruszka, oliwa

Vegana Capricciosa 36 zł
sos pomidorowy, mozzarella wegańska, salami 
wegańskie, pieczarki, karczochy, oliwki, bazylia, oliwa

Przystawki



SOMETHING EXTRA?

Kraftowe piwo

15 zł / 17 zł

16 zł / 18 zł

1. Krakowski Pils 
/ styl: Pils, alk. 4,8% obj., 12 Plato / 

1 na 100 pigwowiec i miód (alk. 1%obj.)

Klasyczne, jasne, lekkie, sodowo-chmielowe piwo. 

Dużo nut ziołowych wyraźnie zarysowana goryczka.

15 zł / 17 zł

16 zł
1 na 100 Lite APA (alk. 1%obj.) 15 zł
Brokreacja Test Drive Citra (alk. <0,5%) 18 zł
Litovel Černý Citron 15 zł
C.K. Jasne Lager 17 zł
C.K. Gruszka Lager 19 zł
C.K. Kirschweizen Pszeniczne 19 zł
C.K. Miodowe Lager 18 zł
Cydr Dzik półsłodki  15 zł

Bazyliowa 15 zł
Ogórkowa 15 zł
Mango & Marakuja 15 zł

Lemoniady

*Zapytaj obsługę o dostępność smaków

2. Krakowskie Pszeniczne
/ styl: Pszeniczne, alk. 4,9% obj., 12 Plato /
Klasyczny niemiecki styl. Jasne, naturalnie mętne, 

lekkie. Głównie słodowe z akcentem bananów 

i goździków. Lekko kwaskowe na finiszu, ale w odczuciu 

dość słodkie. Goryczki praktycznie brak.

19 złPod Palmami 
papaya, mango, ananas

19 złHit lata 
banan, truskawka, malina, czerwona porzeczka

19 złTropikalne Niebo
brzoskwinia, marakuja, mango

19 złNa Zdrowie
acai, mango, truskawka, borówka

19 złWitaminowy Poranek
szpinak, mango, ananas, banan

Z lokalnych browarów.

300 ml / 500 ml

300 ml / 500 ml
standard MAXX/

3. Krakowskie Pale Ale
/ styl: APA, alk. 4,7% obj., 12 Plato /
Lekkie, jasne piwo, sprofilowane na stronę chmielową. 

Aromat cytrusów i owoców tropikalnych. W smaku 

chmielowo-słodowe, z lekką, ale wyraźną goryczką.

Softy

Piwo butelkowe

Drinki

400 ml

9 złKawa biała lub czarna   
8 złHerbata* 

11 złHerbata zimowa 

Kawa / herbata

Smoothie 400 ml | *Zapytaj obsługę o dostępność smaków

Wino

W naszej ofercie piw kraftowych znajdują się 
również propozycje sezonowe. 

Zapytaj obsługę o szczegóły.

22 zł / 89 zł

22 zł / 89 zł

22 zł / 89 zł
19 zł

Białe Chardonnay / Pinot Grigio / 
Falanghina / Prosecco DOC

Czerwone Merlot / Cabernet Sauvignon

Różowe Prosecco DOC

Grzane Białe / Czerwone 

kubeczek 200ml / butelka

24 / 39 złAperol Spritz
Aperol, Frizzante, pomarańcza

24 / 39 złRose Spritz
Ast’Up! Bitter, Prosecco Rose, cytryna, malina, mięta

24 / 39 złHugo Spritz
Likier z czarnego bzu, Frizzante, limonka, mięta

24 / 39 złGreen Spritz 
Aperitivo Evergreen, Frizzante, limonka, mięta

26 / 39 złAmaro Spritz
Amaro Lucano, czerwone wino musujące, 
sok z limonki, malina, wiśnia, mięta

26 / 39 złStrega Spritz 
Likier Strega, Frizzante, mus mango-marakuja, pomarańcza, mięta

24 / 39 złAmaretto Spritz 
Amaretto, Frizzante, mus brzoskwiniowy, 
sok z limonki, wiśnia

22 / 39 złMojito  
Rum, limonka, mięta, cukier trzcinowy, woda gazowana

22 / 39 złMojito truskawkowe  
Rum, limonka, mus truskawkowy, mięta, cukier trzcinowy
woda gazowana  

22 / 39 złMartini Fiero Tonic   
Martini Fiero, Schweppes Tonic, pomarańcza

26 / 39 złAmaretto Bianco Spritz  
Amaretto bianco, Likier wiśniowy, Prosecco rose, 
wiśnia, cytryna/limonka

24 złClassic / Pink Gin & Tonic  
Gin Gordons / Gin Gordons Pink, Fentimans Tonic indian / valencian orange, 
limonka, cytryna / pomarańcza / malina, mięta   

29 złOrange Gin & Tonic  
Gin Ambrosia Sicily Edition, Fentimans Tonic indian / valencian orange, 
limonka, pomarańcza, mięta  

On lemon kola/Kola bez cukru 15 zł
On Lemon gruszka / pomarańcza /
limonka / rabarbar

15 zł

Matchbata 15 zł
Yerbata 15 zł
Sok Yoga  pomarańcza / brzoskwinia / 
jabłko / truskawka / brzoskwinia i mango  

12 zł

Fentimans Tonic indian tonic / 
valencian orange

10 zł

Woda gazowana/niegazowana

Virgin Mojito klasyczne / truskawkowe

4 zł
15 zł

330 ml

330 ml

Icebata jaśminowa 15 zł330 ml

330 ml

330 ml

200 ml

150 ml

400 ml

400 ml

300 ml


