
1. Margherita                                                                    12 pln / 15 pln

sos, ser, świeża bazylia

2. Capricciosa                                                                    14 pln / 18 pln

sos, ser, szynka, grzyby, cebula, oregano

3. Z chłopskiej chaty                                                         18 pln / 23 pln

sos, ser, cebula, boczek, kiełbasa, ogórek kiszony, rozmaryn

4. Quattro (4 sery) z Dworu                                              17 pln / 22 pln

sos, ser mozzarella, ricotta, feta, gorgonzola

5. Zastodolnik z polędwiczką                                            18 pln / 23 pln

ser, polędwica wieprzowa, sos grzybowo- musztardowy, oliwki, oregano

6. Salami Dworskie                                                            18 pln /22 pln

sos, ser, salami, papryka, cebula, rukola, oregano

7. Tropikalna                                                                     19 pln / 23 pln

sos, ser, ananas, kukurydza, oliwki, krewetki koktajlowe, rukola

8. Nadmorski rybak                                                           20 pln / 24 pln

sos, ser, cebula, oregano, tuńczyk

9. Kurczak americano                                                       17 pln / 21 pln

sos, ser, kurczak shoarma, cebula, papryka, grzyby, oliwki

10. Dworski wegan                                                            17 pln / 22 pln

sos, ser, papryka, cukinia, oliwki, rukola, kukurydza, oregano

11. Dworski diabeł                                                            18 pln / 22 pln

sos, ser, salami, papryczki jalapeño zielone i czerwone, sweet chilli

12. Dworskie fantazje                            9 pln / 12 pln + 2,50 1 składnik

sos, ser + 5 składników

13. Mała kinderka (20 cm)                                                             10 pln 

sos, ser + 2 składniki do wyboru 

DODATKI - 2,50 pln

1. Warzywne :                                             

bazylia, oregano, rozmaryn, cebula, jalapeño, grzyby,

ogórek kiszony, papryka, rukola, ananas, oliwki, kukurydza

2. Mięsne :

boczek, kiełbasa, salami, kurczak, polędwiczki wieprzowe

3. Rybne: 

tuńczyk, krewetki koktajlowe 

4. Sery :                                        

mozzarella, gorgonzola, ricotta, feta

SOSY- 1,50 pln

1. Ketchup                                            

2. Sweet chilli 

3. Czosnkowy

PROMOCJE

2x duża pizza -> napój 0,33 l za 1 gr

3x mała pizza -> napój 0,33 l za 1 gr

Zbieraj naklejki i odbieraj pizzę ! 

2 małe lub 1 duża pizza -> 1 naklejka

10 naklejek -> mała pizza do odebrania w Gospodzie Dworskiej 

mała (25 cm) / duża (35 cm)PIZZA

*Koszt opakowania 1,00 pln.


