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PIWO KAWA

NAPOJE

Z BECZKI ŚWIEŻO MIELONA 

ZIMNE I GORĄCE

BEZALKOHOLOWE

W OFERCIE LOKALU 
ZNAJDUJĄ SIĘ TAKŻE 
PIWA KRAFTOWE 
Z BROWARU 
ZAKŁADOWEGO 
W PONIATOWEJ

BUTELKOWE

PERŁA export 0,5l - 4,50 zł

PERŁA export  0,3l - 3,50 zł

PERŁA export mini 0,25l- 2,50 zł
---
Sok do piwa
Malinowy, firMowy - 0,50zł
Bananowy, czarna porzeczka - 1,00 zł

Grzaniec - 6zł (Perła exPort 0,5l, 
sok malinowy i wiśniowy, Pomarańcza, 
goździki, cynamon)

TYSKIE gronie 0,5l - 5,50 zł

LECH premium 0,5l - 5,50 zł 

LECH orange 2% 0,5l - 5,00 zł 

KSIĄŻĘCE ciemne łagodne 0,5l - 6,00 zł

KSIĄŻĘCE złote Pszeniczne 0,5l - 6,00 zł

KSIĄŻĘCE czerwony lager 0,5l - 6, 00 zł

DĘBOWE Mocne 0,5l - 5,00 zł

KOZEL jasny 0,5l - 6,00 zł

KOZEL cieMny 0,5l - 6,00 zł

PILSNER URQUELL 0,5l - 9,00 zł

GROLSCH 0,45l - 9,00 zł

HEINEKEN 0,5l - 6,50 zł

DESPERADOS 0,4l - 6,50 zł

ŻYWIEC 0,5l - 6,00 zł 

WARKA radler 2% 0,5l - 5,00 zł 

TRYBUNALSKIE miodowe 0,5l - 5,00 zł 

LECH free 0,33l - 4,50 zł
LECH free z limoiką i miętą 0,33l - 4,50 zł
WARKA radler 0%  0,5l - 5,00 zł

do Parzenia kawy  urzywamy mieszanki arabik - 
ariStocratico z palarni kaFFe 2009. 

to kawa o złożonym aromacie: migdałów, cytry-

ny oraz czerwonych jagód. Pozostawia Przyjem-

ny, soczysty i bardzo intensywny słodki Posmak. 
espresso - 4,00 zł

americana - 4,50 zł

americana z mlekiem - 5,50zł 
cappucino - 6,00 zł

late - 7,00 zł

ZIMNE: 
napoje 0,25l - 3,50 zł
coca cola /coca cola zero, tonic, fanta, 
sPrite, nestea

napoje 0,5l - 5,00 zł 
coca cola, nestea

Woda kropla Beskidu 0,33l - 3,50 zł
(gazowana / niegazowana)

soki 0,2l - 3,00 zł
Pomarańczowy, jabłkowy, czarna Porzeczka, 
multiwitamina, graPefruit, banan, 

dzBanek soku 1 l - 10,00 zł 

GORĄCE: 
grzaniec herbaciany 0,45 l 
(herbata cxzarna, sok, owoce)  - 6,50 zł

herbata 0,33l - 4,00 zł
(czarna, zieleona, owocowa)



Godziny przyjmowania zamówień:
Poniedziałek - czwartek - 10:00 - 21:45 
Piątek 10:00 - 22:45 
sobota 12:00 - 22:45 
niedziela 14:00 - 21:45
dowóz gratis Przy zamówieniu Powyżej 15 zł   

www.piwiarniamarzycieli.pl

tel. 81 827 39 45

znajdź  nas 
i polub na facebooku

PIZZA WYPIEKANA W ORYGINALNYM WŁOSKIM PIECU OPALANYM DREWNEM
(WSZYSTKIE PIZZE SĄ W ROZMIARZE 32CM)

PIZZA WEGETARIAŃSKA I PIZZA Z RYBĄ:
nr 1 - sos, Mozzarella - 12,00 zł
nr 2 - sos, mozzarella, oliwki, czosnek, szPinak, suszone Pomidory - 18,00 zł 
nr 3- sos, Mozzarella, pieczarki, oliwa, czosnek - 16,00 zł
nr 4- sos, mozzarella, Pieczarki, PaPryka, cebula, kukurydza - 16,50 zł
nr 5 - sos, mozzarella, Parmezan, oliwki, cebula, kaPary - 16,50 zł
nr 6 - sos, mozarella, Pieczarki, oliwki, grillowana cukinia, suszone Pomidory, brokuły - 18,50 zł
nr 7 - (serowa!) sos, cztery gatunki sera - 19,00 zł 
nr 8 - sos, mozzarella, feta, oliwki, grillowana cukinia, suszone Pomidory – 18,50 zł
nr 9 - (z rybą!) sos, mozzarella, tuńczyk, Pieczarki, oliwki, cebula, czosnek, PaPryka - 18,50 zł
nr 10 - mus z cukini, mozarella, ser Pleśniowy, oliwki, PaPryka, cebula, czosnek - 17,50 zł

PIZZA Z MIĘSEM:
nr 11 - sos, Mozzarella, salaMi, papryka - 16,50 zł
nr 12 - sos, Mozzarella, szynka, pieczarki - 16,50 zł
nr 13 - (firmowa!) sos, mozzarella, boczek, Pieczarki, cebula, czosnek - 17,00 zł
nr 14 - sos, Mozzarella, szynka, ananas - 16,50 zł
nr 15 - sos, mozzarella, wołowina, grillowana cukinia - 18,00 zł
nr 16 - sos, Mozzarella, szynka, oliwki, papryka - 17,00 zł
nr 17 - sos, mozzarella, kurczak, kukurydza, cebula, czosnek, ananas - 18,50 zł
nr 18 - sos, Mozzarella, szynka, parMezan, oliwki, pieprz Marynowany - 19,00 zł
nr 19 - sos, mozzarella, salami, Parmezan, Pieczarki, brokuły - 19,00 zł
nr 20 - (pikantna!) sos, mozzarella, salami, PaPryka ostra, kukurydza, cebula, ananas - 19,00 zł
nr 21 - sos, mozzarella, wołowina, boczek, cebula - 19,50 zł
nr 22 - sos, mozzarella, boczek, cebula, świeża natka Pietruszki - 19,00 zł
nr 23 - sos, Mozzarella, szynka, salaMi, papryka, pieczarki - 19,00 zł
nr 24 - sos, mozzarella, szynka, boczek, szPinak, cebula, czosnek, PaPryka - 19,50 zł
nr 25 - sos, Mozzarella, szynka, parMezan, oliwki, czosnek, papryka - 19,50 zł
nr 26 - sos, Mozzarella, Boczek, salaMi, pieczarki, papryka, czosnek - 20,00 zł
nr 27 - sos, mozzarella, szynka, Parmezan, Pieczarki, cebula - 18,50 zł
nr 28 - sos, szynka suszona, ser camembert, suszone Pomidory - 20,00 zł
nr 29 - sos, mozzarella, małże, krewetki, czosnek - 19,50 zł  
nr 30 - sos, mozarella, wołowina, Pomidor, grillowana cukinia, Pieczarki, cebula - 20,00 zł
nr 31 - sos, mozzarella, kurczak, cebula, brokuły, suszone Pomidory - 19,50 zł
nr 32 - sos, mozzarella, boczek, cebula, kaPary - 18,00 zł

DODATKI DO PIZZY:
dodatki warzywne - 2,00 zł / dodatki mięsne, rybne, sery, suszone Pomidory - 3,00 zł
wymianie Podlegają składniki w tej samej cenie. 
oliwa do Pizzy czosnkowa / PaPrykowa (dostępna tylko w lokalu)
sos czosnkowy, sos meksykański - 2,00 zł

PIZZA SAŁATKI POZOSTAŁE
DANIA

DESERY

PIZZE BIAŁE
nr 33 - oliwa, mozzarella, szynka, rukola – 17,00 zł
nr 34 - oliwa, mozzarella, szynka suszona, niebieski ser Pleśniowy, rukola – 20,00 zł 
nr 35 - oliwa, mozzarella, grillowana biała kiełbasa, Pieczarki, rukola – 19,50 zł 
nr 36 - oliwa, mozzarella, salami, Parmezan, świeża cukinia – 18,50 zł 
nr 37 - śmietana, mozzarella, szynka, kukurydza, PiePrz – 17,00 zł 
nr 38 - śmietana, mozzarella, boczek, Parmezan, Pieczarki – 18,50 zł 
nr 39 - śmietana, mozzarella, szynka, niebieski ser Pleśniowy, suszone Pomidory -19,50 zł 
nr 40 – mus z cukini, mozzarella, salami, Pomidor, oliwki – 18,50 zł 
nr 41 Zrób to sam! – sos, mozarella i 4 wybranie Przez ciebie składniki - 22,00 zł

PYSZNE SAŁATKI

INNE PYSZNOŚCI

W OFERCIE W ZALEŻNOŚCI OD DNIA

nr 1 - sałatka WeGetariańska  
12,00 zł
sałata lodowa, ogórek, Pomidor, PaPryka, 
kukurydza, grillowana cukinia, cebula, 
oliwki/kaPary, feta, słonecznik 
[sos vinegrette]

nr 2-sałatka z jajkiem  
11,00 zł

sałata, Pomidor, ogórek, marchewka, cebula, 
kukurydza, oliwki, jajko 
[sos majonezowy/sos vinegrette] 

nr 3-sałatka z szynką i jajkiem 
12,00 zł

sałata, ser żółty, marchewka, Pomidor, cebu-

la, szynka, jajko 

[sos majonezowy]

nr 4 -sałatka z kurczakiem i słonecznikiem 
12,00 zł

sałata, Pomidory suszone, ogórek, oliwki/
kaPary, grillowana cukinia, cebula, kurczak, 
słonecznik 
[sos majonezowy]

nr 5 -sałatka z kurczakiem 
12,00 zł

sałata, kukurydza, ogórek, Pomidor, kurczak, 
słonecznik 
[sos majonezowy]

nr 6 -sałatka z kurczakiem i ananasem 
13,00 zł

sałata, kukurydza, ogórek, Pomidor, ananas, 
kurczak, słonecznik 
[sos majonezowy]

tortilla nr 1 - 8,00 zł
grillowana Pierś z kurczaka, sałata 
lodowa, sos: czosnkowy lub mieszany 

tortilla nr 2 - 10,00 zł  

do wyboru dwa składniki 
(ogórek, Pomidor, oliwki, kukurydza), 
grillowana Pierś z kurczaka, sałata 
lodowa, sos: czosnkowy, lub mieszany

kiełBasa Biała:
mała porcja - 2 szt., musztarda, keczuP, 
pieczywko firMowe - 10,00 zł
duża porcja - 3 szt., musztarda, keczuP, 
pieczywko firMowe - 12,00 zł

#piwiarniamarzycieli#piwiarniamarzycieli

deser chałWoWy 

Podawany z musem malinowym, otulony 
Płatkami chałwy 
8,00 zł

beza 
z aksamitnym kremem i owocami 
8,00 zł

jaBłka z kruszoną 

z bitą śmietaną i lodami 
8,00 zł 


