Zakład: Pizzeria Otto
Szanowny Kliencie!
ALERGENY NIE SĄ SZKODLIWYMI SKŁADNIKAMI, mogą jedynie wywoływać nietolerancję u
osób posiadających alergię na dany składnik.
W„MENU” potraw, szukaj produktu, który zawiera wytłuszczony pochylony alergen lub, oznaczenie /
numer (x), który wskaże prawdopodobieństwo wystąpienia alergenu.
Allergen present / may contains allergen
(8)
Orzechy, tj. migdały, orzechy
laskowe, orzechy włoskie, orzechy
nerkowca,, orzeszki pekan, orzechy
brazylijskie pistacje/orzechy
pistacjowe, orzechy makadamia lub
orzechy Queensland, a także
produkty pochodne

(1)
Zboża zawierające gluten, tj.
pszenica, żyto, jęczmień, owies,
orkisz, kamut lub ich odmiany
hybrydowe, a także produkty
pochodne;
(2)

(9)

Skorupiaki i produkty
pochodne;

Seler i produkty pochodne;

(3)

(10)

Jaja i produkty pochodne;

Gorczyca i produkty pochodne;

(4)

(11)

Ryby i produkty pochodne;

Nasiona sezamu i produkty
pochodne;
(5)

Orzeszki ziemne (arachidowe) i
produkty pochodne;

SO2
E220-E228
Siarczany

(12)
Dwutlenek siarki i siarczyny w
stężeniach powyżej 10 mg/kg;

(6)
Soja i produkty pochodne;

(13)
Łubin i produkty pochodne;

(7)
Mleko i produkty pochodne
(łącznie z laktozą):

(14)
Mięczaki i produkty pochodne.
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Pizza Tradycyjna

(1)
1. Popularna
Sos, ser / sauce, cheese
(1)
Salami
2.
Sos, ser, salam i / sauce, cheese, salami
(1)
3. Babuni
Sos, ser, szynka /sauce, cheese, ham
(1)
4. Kurak
Sos, ser, kurczak / sauce, cheese, chicken
(1)
Bekonowa
5.
Sos, ser, boczek / sauce, cheese, bacon
(1)
Bambino
6.
Sos, ser, szynka, kurczak /sauce, cheese, ham, chicken
(1)
7. Biwakowa
Sos, ser, szynka, pieczarki /sauce, cheese, ham, mushrooms
(1)
8. Zwyczajna
Sos, ser, szynka, salami /sauce, cheese, ham, salami
(1)
Salamanka
9.
Sos, ser, salami, tuńczyk /sauce, cheese, salami, tuna
(1)
10 Sycylijska
Sos, ser, czosnek, kapary, boczek / sauce, cheese, garlic, capers,
.
(1)
11 Prowincjonalna
Sos, ser, boczek, pieczarki, cebula /sauce, cheese, bacon,
.
(1)
Mieszana
12
Sos, ser, szynka, salami, pieczarki /sauce, cheese, ham,salami,
.
13 Peperoni(1)
Sos, ser, papryka, papryka jalapeno, salami / sauce, cheese,
.
belipepper, jalapeno, salam

32 cm.

42 cm.

14 Gospoda(1)
.
Sos, ser, salami, szynka, boczek /sauce, cheese, salami, ham, bacon
(1)

15 Błyskawiczna
Sos, ser, szynka, salami, cebula, czosnek /sauce, cheese, salam i,
.

onion, garli
(1)
16 Pisanka
Sos, ser, szynka, cebula, pieczarki, jajko /sauce, cheese,
.
ham,onion, mashrooms, egg
(1)
Milano
17
Sos, ser, boczek, papryka, pieczarki /sauce, cheese, bacon, beli
.
pepper, mashrooms
(1)
18 Torino
Sos, ser, papryka, szynka, pieczarki /sauce, cheese, beli pepper,
.
ham, mashrooms
19 Polna(1)
Sos, ser, szynka, papryka, jajko, nać /sauce, cheese, ham, beli
.

pepper, egg, parsley

20 Akapulko(1)
Sos, ser, szynka, kapary, cebula, jajko, nać / sauce, cheese, ham, ca
.

pres, onion, egg, parsley
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21 Sanremo(1)
Sos, ser, salami, anchov ies, cebula, jajko, nać /sauce, cheese,
.

salami, anchovies, onion, egg, parsley
22 Feta(1)
Sos, ser, szynka i ser sałatkowy, kukurydza / sauce, cheese. ham.
.

salad cheese, sweet corn

23 Vivaldi(1)
Sos, ser, szynka i pieczarki, salami, papryka / sauce, cheese, ham,
.

mashrooms, salami, beli pepper
24 Pieróg(1)
Sos, ser, szynka, salami, pieczarki, papryka / sauce, cheese, ham,
.

salami, mashrooms, beli pepper
25 Wiejska(1)
Sos, ser, pieczarki, szynka, boczek, cebula, czosnek, pomidory
.

/sauce, cheese, mashrooms, ham, bacon, onion, garlic, tomatoes
(1)

26 Chili
Sos, ser, szynka, salami, papryka, papryka jalapeno, jajko,
.

czosnek, chilli /sauce, cheese, ham, salami, beli pepper, jalapeno,
egg, garlic, chilli

27 Przekładaniec(1)
Sos, ser, szynka, salami, pieczarki, papryka, oliwki /sauce, cheese,
.

ham, salami, mashrooms, beli pepper, olives

(1)

28 Polska
Sos, ser, kiełbasa, kabanos, świeża papryka, cebula /sauce, cheese,
.

sausage, kabanos, beli pepper, onion
(1)
Włoska
29
Sos, ser, szynka, salami, pieczarki, papryka jalapeno, oliwki /
.
sauce, cheese, ham, salami, mashrooms, jalapeno, olives
(1)
30 Extra
Sos, ser, szynka, salami, papryka, papryka jalapeno, kapary,
.
oliwki /sauce, cheese, ham, salami, beli pepper, jalapeno,
(1)
capres,
olives
Fantazja
31
Sos, ser, szynka, salami, papryka, oliwki, pieczarki, groszek
.
konserwowy, papryka jalapeno, kukurydza / sauce, cheese,
ham, salami, beli pepper, olives, mashrooms, peas, jalapeno,
(1)
32 Mocarnasweet corn
pieczarki, czosnek /sauce, cheese, salami, ham, bacon, peas,
.
mozzarella, mashrooms, garlic
(1)
33 Wiejskie Żarcie
Sos, ser, szynka, salami, kurczak, pieczarki, papryka, ser
.
mozzarella, oliwki, pomidor /sauce, cheese, ham, salami, chicken,
mashrooms, beli pepper, mozzarella, olives, tomatoes
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Pizza Wegetariańska
Cebulowa(1)
Sos, ser, cebula
Pinokio(1)
2.
Sos, ser, cebula, jajko
Pieczarka(1)
3.
Sos, ser, pieczarki
Mozzarella(1)
4.
Sos, ser, ser mozzarella
Turecka(1)
5.
Sos, ser, pieczarki, jajko
(1)
6. Gracja
Sos, ser, pieczarki, papryka
(1)
7. Gorgonzolla
Sos, ser, ser pleśniowy, pieczarki
(1)
8. Tawerna
Sos, ser, ser mozzarella, ser pleśniowy, pomidor, czosnek
(1)
Serowa
9.
Sos, ser, ser pleśniowy, ser mozzarella, ser sałatkowy
1.

10 Pieróg Wegetariański(1)
.
Sos, ser, pieczarki, papryka, szparagi, pomidory, cebula
(1)
11 Wegetariana
Sos, ser, papryka, oliwki, pieczarki, cebula, pomidor, szparagi,
.

świeża bazylia

Pizza Owocowa

1.

2.

3.

4.

Tropikana(1)
Sos, ser, szynka, brzoskwinia, ananas / sauce, cheese, ham, peach,
pineapple
Ananasowa(1)
Sos, ser, szynka, ananas /sauce, cheese, ham, pineapple
Curry(1)
Sos, ser, szynka, banany, ananas, curry /sauce, cheese, ham,
banana, pineapple, curry
Owocowa(1)
Sos, ser, banany, sałatka tropikalna, ananas, brzoskwinia, kiwi
/sauce, cheese, banana, tropicalsalad, pineapple, peach, kiwi
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Pizza Owoce Morza
(1)
1. Duńczyk

Sos, ser, tuńczyk /sauce, cheese, tuna

2. Anchovies(1)

Sos, ser, anchovies, cebula /sauce, cheese, anchovies, onion
3. Neapolitanska(1)

Sos, ser, oliwki, anchovies / sauce, cheese, olives, anchov ies
4. Rybna(1)

Sos, ser, tuńczyk, anchovies /sauce, cheese, tuna, anchovies
5. Scampi(1)

Sos, ser, krewetki, czosnek /sauce, cheese, shrimps, garlic
6.

Kanaryjska(1)
Sos, ser, tuńczyk, cebula, pomidor / sauce, cheese, tuna, onion,
tomatoes

Pacyfik(1)
Sos, ser, małże, krewetki, kalmary /sauce, cheese, mussels.
shrimps, squid
Diabolo(1)
8.
, papryka jalapeno, oliwki czarne, kapary, czosnek / sauce, cheese,
anchovies, salami ,jalapeno, black olives, capres, garlic
7.

Bosmańska(1)
Sos, ser, małże, krewetki, tuńczyk /sauce, cheese, mussels,
shrimps, tuna
Sos, ser, małże, krewetki,tuńczyk
/sauce,cheese,
10 Pieróg z Tuńczykiem(1)
Sos, ser, szynka, pieczarki, tuńczyk, papryka / sauce, cheese, ham,
.
mushrooms, tuna, belipepper

9.

11 Otto(1)
Sos, ser, tuńczyk, salami, ser mozzarella, anchovies, papryka,
.

pieczarki /sauce, cheese, tuna, salami, mozzarella, anchovies, beli
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Pizza(1) z Shoormą Wieprzową

1.

2.

3.

Sos, ser, shoarma wieprzowa, cebulo, papryka, papryka jalapeno
/ sauce. cheese, porkshoarma, onion, beli pepper, jalapeno
Sos, ser, shoarma wieprzowa, pieczarki, papryka, cebula
/sauce, cheese, porkshoarma, mushrooms, beli pepper, onions
Sos, ser, shoarma wieprzowa, oliwki, kapary, czosnek
/sauce, cheese, porkshoarma, olives, capres, Garlic

Pizza(1) z Shoarmą Drobiową

4.

Sos, ser, shoarma drobiowa, cebula, kukurydza, pomidor
/sauce, cheese, chicken shoarma, onion, sweet corn, tomatoes

5.

Sos, ser, shoarma drobiowa, szparagi, kapary, pomidor
/sauce, cheese, chicken shoarma, asparagus, capres, tomatoes

6.

Sos, ser, shoarma drob., papryka, Jalapenci czosnek, tabasco
/ sauce, cheese, chicken shoarma, beli pepper, jalapeno, garlic,
tabasco
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Shoarma
Wieprzowa
Mięso wieprzowe (karkówka) opiekane drobno krojone
(180g), surówka z białej kapusty, frytki lub ryż basmati,
pieczywo (pita)
Wieprzowa z Warzywami
Mięso wieprzowe (karkówka) opiekane drobno krojone
(180g) podane z cebulą, papryką i pieczarkami, surówka z
2.
białej kapusty, frytki lub ryż basmati, pieczywo(1) (pita(1))
/finely chopped grilled pork neck (180 g), onion, beli
pepper and rnushrooms, white cabage salad, fries or
basmati rice, pita(1) bread
1.

Wieprzowa Zapiekana z Serem
Mięso wieprzowe (karkówka) opiekane drobno krojone
3.
(180g), zapiekane z serem, surówka z białej kapusty,
frytki lub ryż basmati, pieczywo (pita(1)) / finely chopped
grilled pork neck (180g), baked with cheese, white cabage
salad, fries or basmati rice, pita(1) bread
Drobiowa
Mięso drobiowe (filet) opiekane i drobno krojone (200g),
4.
surówka z białej kapusty, frytki lub ryż basmati, pieczywo
(pita(1)) / finely chopped grilled chicken breast (200g),
white cabage salad, fries or basmati rice, pita(1) bread
Drobiowa z Warzywami
kapusty, frytki lub ryż basmati, pieczywo (pita(1)) / finely
5.
chopped grilled chicken breast (200g), onion, beli pepper and
rnushrooms, white Cabage salad, fries or basmati rice, pita(1)
bread
Drobiowa Zapiekana z Serem
Mięso drobiowe (filet) opiekane i drobno krojone (200g),
6.
zapiekana z serem, surówka z białej kapusty, frytki lub
ryż basmati, pieczywo (pita(1)) / finely chopped grilled
chicken breast (200g), baked with cheese, white cabage
salad, fries or basmati rice, pita(1) bread
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Pizza Włoskie Pomysły

1.

2.

Parmeńska(1)
Ser mozzarella, szynka dojrzewająca, Sałata rucola,
pomidory /mozzarella, ripeningham, rucola, tomatoes
Spinaci(1)
Ser mozzarella, szpinak, czosnek, ser pleśniowy /mozzarella,
spinach, garlic, bluecheese

Dodatki do Pizzy
1. Za porcję czosnku, cebuli, jajka
2. Za porcję tabasco, kechupu, majonezu(3)
3. Za porcję świeżych ziół
4. Za porcję sera, kurczaka, anchovies, tuńczyka
5. Za porcję owoców morza
6. Za porcję shoarmy (wieprzowej / drobiowej)
7. Za porcję wędlin
8. Za porcję owoców, warzyw

Sosy:
sos pomidorowy łagodny: koncentrat pomidorowy, świeży czosnek, oregano
suszone, pieprz czarny, sól, cukier, woda,
sos pomidorowy ostry: koncentrat pomidorowy, keczup, cebula, papryka
9. jalapeno, habanero, pasta sambal, pieprz kajeński, sól, cukier, woda
sos słodko - kwaśny: koncentrat, keczup, majonez(3), cukier, sól, sok z
cytrusów, woda
sos czosnkowy: majonez(3), jogurt(7), czosnek świeży, koper, natka
pietruszki,sól,cukier,pieprz czarny,woda
10
.

Opakowanie na pizze duże 3,00, małe 2,50, inne opakowanie 1,00
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Sałatki
Horiatiki [Grecka]
ne oliwki kalamata, papryka, pomidory, zielony ogórek, czerwona
7.
cebula, oregano, oliwa extra virgin, podana z grzanką(1) /
originalfeta cheese, black greek olives kalamata, beli pepper,
tomatoes, cucumber, red onion, oregano,extra virgin olive, served
with bread(1)
Otto
Kurczak pieczony (filet), ser mozzarella, pomidorki cherry,
8.
zielony ogórek, sałata, bazylia, oregano, emulsja cytrynowa,
podna z grzanką(1) / grilled chicken, mozzarella, cherry tomatoes,
cucumber, lettuce, basil, oregano, lemon emulsion, served with
bread(1)

Burgery

1.

Standard
Burger wołowy (180g), podawany na grillowanej
bułce(1) z sałatą, pomidorem, czerwoną cebulą,
ogórkiem konserwowym, majonezem(3) i keczupem
/ beef burger (180g), served on grilled bun with lettuce, tomatoes,
red onion, pickled cucumber, mayo(3) and ketchup
Maxi

2.

Burger wołowy (360g), podawany na grillowanej
bułce(1) z sałatą, pomidorem, czerwoną cebulą,
ogórkiem konserwowym, majonezem(3) i keczupem
/ beef burger (360g), served on grilled bun(1) with lettuce,
tomatoes, red onion, pickled cucumber, mayo(3) and ketchup
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Piekielny
Burger wołowy (180g), podawany na grillowanej czarnej
bułce(1) z sałatą, pomidorem, czerwoną cebulą, ogórkiem
3.
konserwowym, papryką jalapeno, ostrym sosem, majonezem(3) i
keczupem / beef burger (180g), served on grilled bun(1) with
lettuce, tomatoes, red onion, pickles, jalapeno, hot sauce,
mayo(3) and ketchup
Cheeseburger
Burger wołowy (180g) z serem, grillowanym boczkiem
podawanym na grillowanej bułce(1) z sałatą, pomidorem, czerwoną
4.
cebulą, ogórkiem konserwowym, majonezem(3) i keczupem / beef
burger (180g) with cheese and grilled bacon served on grilled
bun(1) with lettuce, tomatoes, red onion, pickled cucumber, mayo(3)
and ketchup
Vege Burger
Burger roślinny na bazie grochu (113g), podawany na
grillowanej bułce(1) z sałatą, pomidorem, czerwoną
5.
cebulą, ogórkiem konserowym, majonezem(3) i
ketchupem / pea based veggie burger (ll3g) served on
grilled bun(1) with lettuce, tomatoes, red onion, pickled
cucumber, mayo(3) and ketchup
Vege Burger 2
Burger roślinny na bazie soi (113 g), podawany na grilowanej
6.
bułce(1) z sałatą, pomidorem, czerwoną cebulą, ogórkiem
konserwowym, majonezem(3) i ketchupem /soy based veggie burger
(113g) served on grilled bun(1) with lettuce, tomatoes, red onion,
pickled cucumber, mayo(3) and ketchup
Chicken Burger
Buerger z fileta piersi kurczaka w panierce Kentucky (180g),
podawany na grilowanej bułce(1) z sałatą, pomidorem, czerwoną
7.
cebulą, ogórkiem konserwowym, majonezem(3) i ketchupem
/chicken breast burger in Kentucky batter (180g), served on grilled
bun(1) with salad, tomatoes, red onion served on grilled bun(1) with
lettuce, tomatoes, red onion, pickled cucumber, mayo(3) and
ketchup
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Makarony [Pasta]

1.

2.

1.
2.

Carbonara
Makaron(1) penne (mąka semolina), Sos śmietanowo-serowy
(ser pecorino romano), boczek wędz., szczypior / penne(1),
cream cheese sauce (pecorino romano cheese), smoked bacon,
chives
Spinachi
Makaron(1) penne (mąka semolina), Sos śmietanowo-serowy (ser
pleśniowy typu blue), szpinak baby, cebula, czosnek / penne,
cream cheese sauce (blue cheese), baby spinach, chives, onion,
garlic

Skrzydełka pikantne
Kentucky Frytki (200g)

Dodatkowo za 10 zł można powiększyć burgera o
zestaw frytek z surówką.

3. Sałatka Coleslaw(9)

Napoje zimne

Pepsi, 7up, Mirinda
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Woda gaz/niegaz Soki Piwo
Soki
Piwo
Sok do piwa malina / imbir

Napoje Gorące
Herbata

Latte(7)

Kawa czarna

Latte Macchiato(7)

Espesso

Cappucino(7)
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