
Nazwa Składnik Produkt Skład

ciasto ciasto do pizzy mąka przenna 550, woda, drożdże, sól, cukier, oliwa z oliwek

pomidory pelati w całości bez skórki pomidory, zagęszczony sok pomidorowy, regulator kwasowości - kwas cytrynowy

bazylia świeża bazylia świeża

oregano suszone może zawierać: gorczycę, jaja, mleko, seler, soję, zboża zawierające gluten

sól sól

cukier cukier

oliwa z oliwek (ekstra oliwa z oliwek z 

pierwszego tłoczenia)
oliwa z oliwek

ser mozzarella ser półtłusty mleko pasteryzowane, sól, kultury bakteryjne, podpuszczka mikrobiologiczna

boczek
boczek wieprzowy bez kości, chrzęści i skóry 

wędzony, parzony z dodaną wodą.

boczek wieprzowy bez kości, chrzęści i skóry, woda, regulator kwasowości E325, sól, 

stabilizator E451, przeciwutleniacz E316, substancja konserwująca E250. Produkt może 

zawirać soję, mleko, i produkty pochodne (w tym laktozę), gorczycę, seler

pieczarki pieczarki świeże pieczarki świeże

boczek
boczek wieprzowy bez kości, chrzęści i skóry 

wędzony, parzony z dodaną wodą.

boczek wieprzowy bez kości, chrzęści i skóry, woda, regulator kwasowości E325, sól, 

stabilizator E451, przeciwutleniacz E316, substancja konserwująca E250. Produkt może 

zawirać soję, mleko, i produkty pochodne (w tym laktozę), gorczycę, seler

ser wędzony
ser mini rolada ustrzycka parzony, dojrzewający, 

wędzony
mleko, sól, stabilizator - chlorek wapnia, kultury bakterii, barwnik annato

śliwki suszone śliwka suszona bez pestek

śliwki suszone bez pestek, olej słonecznikowy i/lub rzepakowy, substancja konserwująca: 

sorbinian potasu, w nielicznej części owoców mogą znajdować się pestki lub ich 

fragmenty. Produkt może zawierać: orzeszki ziemne, orzechy, nasiona sezamu, gluten 

pszenny, mleko, (łącznie z laktozą) i soję.

boczek
boczek wieprzowy bez kości, chrzęści i skóry 

wędzony, parzony z dodaną wodą.

boczek wieprzowy bez kości, chrzęści i skóry, woda, regulator kwasowości E325, sól, 

stabilizator E451, przeciwutleniacz E316, substancja konserwująca E250. Produkt może 

zawirać soję, mleko, i produkty pochodne (w tym laktozę), gorczycę, seler

ser wędzony
ser mini rolada ustrzycka parzony, dojrzewający, 

wędzony
mleko, sól, stabilizator - chlorek wapnia, kultury bakterii, barwnik annato

żurawina żurawina do mięs i serów
żurawina, cukier, woda, substancje zagęszczające - pektyny, regulator kwasowości - 

kwas cytrynowy

boczek
boczek wieprzowy bez kości, chrzęści i skóry 

wędzony, parzony z dodaną wodą.

boczek wieprzowy bez kości, chrzęści i skóry, woda, regulator kwasowości E325, sól, 

stabilizator E451, przeciwutleniacz E316, substancja konserwująca E250. Produkt może 

zawirać soję, mleko, i produkty pochodne (w tym laktozę), gorczycę, seler

ser wędzony
ser mini rolada ustrzycka parzony, dojrzewający, 

wędzony
mleko, sól, stabilizator - chlorek wapnia, kultury bakterii, barwnik annato

pomidory suszone Pomidory suszone w oleju z ziołami
pomidory suszone, woda, sól, ocet winny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 

przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, olej rzepakowy, zioła.

boczek
boczek wieprzowy bez kości, chrzęści i skóry 

wędzony, parzony z dodaną wodą.

boczek wieprzowy bez kości, chrzęści i skóry, woda, regulator kwasowości E325, sól, 

stabilizator E451, przeciwutleniacz E316, substancja konserwująca E250. Produkt może 

zawirać soję, mleko, i produkty pochodne (w tym laktozę), gorczycę, seler

ser gorgonzola ser miękki pleśniowy (ser z niebieską pleśnią) mleko pasteryzowane, sól, poduszczka zwierzęca

ser grana padano grana padano mleko niepasteryzowane, sól, podpuszka, substancja konserwująca: lizozym z jaja.

ser mascarpone ser śmietankowy typu włoskiego śmietanka pasteryzowana, kwas; kwas cytrynowy

salami pepperoni
kiełbasa wieprzowa, drobno rozdrobniona, 

dojrzewająca, surowo wędzona, podsuszana

mięso wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, sól, białko sojowe, mąka ryżowa, dektsroza, 

ekstrakt z papryki chilli, papryka ostra, czarna marchew, ekstrakty przypraw, przyprawy 

(zawierają seler i gorczycę), regulator kwasowości: E575, przeciwutleniacz: askorbinian 

sodu, barwnik: karminy, substancja konserwująca: azotyn sodu. 

ser gorgonzola ser miękki pleśniowy (ser z niebieską pleśnią) mleko pasteryzowane, sól, poduszczka zwierzęca

pomidor pomidor pomidor

 oregano suszone  oregano suszone może zawierać: gorczycę, jaja, mleko, seler, soję, zboża zawierające gluten

kiełbasa wieprzowa, średnio rozdrobniona, 

suszona, dojrzewająca, w plastrach

mięso wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, sól, laktoza z mleka, białko mleka, papryka, 

dekstryna, glukoza, przyprawy, aromat, przeciwutleniacz: askorbinian sodu, substancja 

konserwująca; azotyn sodu, barwnik; koszenila

chorizo extra

mięso wieprzowe, laktoza, sól, papryka, przyprawy, proteiny mleczne, skrobia 

ziemniaczana, dekstroza, emulgatory (E-450.E-451), przeciwutleniacz (E-316), 

konserwanty (E-250, barwniki (E- 120)
ser mascarpone ser śmietankowy typu włoskiego śmietanka pasteryzowana, kwas; kwas cytrynowy

papryka jalapeno papryka jalapeno w zalewie octowej
papryka jalapeno, woda, cukier, sól, regulator kwasowości: kwas octowy, stabilizator: 

chlorek wapnia

szynka
wędzonka wieprzowa wędzona, parzona z 

dodatkiem wodyi połaczonych kawałków mięsa

mięsień szynki wieprzowej, woda, sól, stabilizatory: difosforany, rifosforany, białko 

sojowe, skrobia kukurydziana, substancje zagęszczające; karagen, guma ksantanowa, 

glukoza, aromaty, przeciwutleniacz: izoaskorbinian sodu, wzmacniacz smaku: 

glutaminian monosodowy, ocet w proszku, substancja konserwująca: azotyn sodu

 pieczarki  pieczarki  pieczarki

4. Monte 

1,2,6,8                                                                                                                                                     

5. Montanaro

1,2,6,8

6. Ricco

1,2,6,8

7. Modena

1,2,6,8

09. Prosciutto Funghi

1,2,6,8

8. Piccante

1,2,6,8

Margherita (podstawa)

Margherita (podstawa)

Margherita (podstawa)

Margherita (podstawa)

Margherita (podstawa)

Margherita (podstawa)

kiełbasa chorizo lub

Pełen wykaz składników i alergenów stosowanych w Pizzerii MniammniaM ważny od 03.12.2019
Oznaczenia alergenów:

1-gluten; 2-mleko; 3-skorupiaki; 4-jajka; 5-ryby; 6-soja; 7-siarczany; 8-gorczyca; 9-orzechy

Margherita (podstawa)

3. MniammniaM

1,2,6,8

sos pomidorowy
1. Margherita (podstawa)

1,2,6,8

PIZZE

Margherita (podstawa)

2. Beckon

1,2,6,8



szynka
wędzonka wieprzowa wędzona, parzona z 

dodatkiem wodyi połaczonych kawałków mięsa

mięsień szynki wieprzowej, woda, sól, stabilizatory: difosforany, rifosforany, białko 

sojowe, skrobia kukurydziana, substancje zagęszczające; karagen, guma ksantanowa, 

glukoza, aromaty, przeciwutleniacz: izoaskorbinian sodu, wzmacniacz smaku: 

glutaminian monosodowy, ocet w proszku, substancja konserwująca: azotyn sodu

 pieczarki  pieczarki  pieczarki

ser mascarpone ser śmietankowy typu włoskiego śmietanka pasteryzowana, kwas; kwas cytrynowy

szynka
wędzonka wieprzowa wędzona, parzona z 

dodatkiem wodyi połaczonych kawałków mięsa

mięsień szynki wieprzowej, woda, sól, stabilizatory: difosforany, rifosforany, białko 

sojowe, skrobia kukurydziana, substancje zagęszczające; karagen, guma ksantanowa, 

glukoza, aromaty, przeciwutleniacz: izoaskorbinian sodu, wzmacniacz smaku: 

glutaminian monosodowy, ocet w proszku, substancja konserwująca: azotyn sodu

 ananas ananas plastry w lekkim syropie plastry ananasa, woda, cukier, regulator kwasowości, kwas cytrynowy

szynka
wędzonka wieprzowa wędzona, parzona z 

dodatkiem wodyi połaczonych kawałków mięsa

mięsień szynki wieprzowej, woda, sól, stabilizatory: difosforany, rifosforany, białko 

sojowe, skrobia kukurydziana, substancje zagęszczające; karagen, guma ksantanowa, 

glukoza, aromaty, przeciwutleniacz: izoaskorbinian sodu, wzmacniacz smaku: 

glutaminian monosodowy, ocet w proszku, substancja konserwująca: azotyn sodu

 ananas ananas plastry w lekkim syropie plastry ananasa, woda, cukier, regulator kwasowości, kwas cytrynowy

papryka jalapeno papryka jalapeno w zalewie octowej
papryka jalapeno, woda, cukier, sól, regulator kwasowości: kwas octowy, stabilizator: 

chlorek wapnia

szynka
wędzonka wieprzowa wędzona, parzona z 

dodatkiem wodyi połaczonych kawałków mięsa

mięsień szynki wieprzowej, woda, sól, stabilizatory: difosforany, rifosforany, białko 

sojowe, skrobia kukurydziana, substancje zagęszczające; karagen, guma ksantanowa, 

glukoza, aromaty, przeciwutleniacz: izoaskorbinian sodu, wzmacniacz smaku: 

glutaminian monosodowy, ocet w proszku, substancja konserwująca: azotyn sodu

kiełbasa wieprzowa średnio rozdrobniona, 

wędzona, parzona

mięso wieprzowe, woda, sól, mąka przenna, białko sojowe, stabilizatory: trifosforany, 

polifosforany, białko wieprzowe, cukier, wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy; 

przeciwutleniacz: izoaskorbinian sodu; przyprawy, ekstrakty przypraw, substancja 

konserwująca: azotyn sodu: jelito wieprzowe (osłonka jadalna). Może zawierać produkty 

pochodne mleka (łącznie z laktozą), seler i gorczycę

kiełbasa wieprzowa średnio rozdrobniona, 

wędzona, parzona

mięso wieprzowe, woda, sól, mąka przenna, białko sojowe, stabilizatory: E451, E452, 

białko wieprzowe, cukier, wzmacniacz smaku: E621, aromat dymu wędzonego, jelito 

wieprzowe (osłonka jadalna). Może zawierać produkty pochodne mleka (łącznie z 

laktozą), seler i gorczycę

 pomidor  pomidor  pomidor

 oregano suszone  oregano suszone może zawierać: gorczycę, jaja, mleko, seler, soję, zboża zawierające gluten

szynka
wędzonka wieprzowa wędzona, parzona z 

dodatkiem wodyi połaczonych kawałków mięsa

mięsień szynki wieprzowej, woda, sól, stabilizatory: difosforany, rifosforany, białko 

sojowe, skrobia kukurydziana, substancje zagęszczające; karagen, guma ksantanowa, 

glukoza, aromaty, przeciwutleniacz: izoaskorbinian sodu, wzmacniacz smaku: 

glutaminian monosodowy, ocet w proszku, substancja konserwująca: azotyn sodu

 pieczarki  pieczarki  pieczarki

 cebula czerwona  cebula czerwona  cebula czerwona

szynka
wędzonka wieprzowa wędzona, parzona z 

dodatkiem wodyi połaczonych kawałków mięsa

mięsień szynki wieprzowej, woda, sól, stabilizatory: difosforany, rifosforany, białko 

sojowe, skrobia kukurydziana, substancje zagęszczające; karagen, guma ksantanowa, 

glukoza, aromaty, przeciwutleniacz: izoaskorbinian sodu, wzmacniacz smaku: 

glutaminian monosodowy, ocet w proszku, substancja konserwująca: azotyn sodu

 pieczarki  pieczarki  pieczarki

 karczochy karczochy ćwiartki woda, sól, kwas cytrynowy

 oliwki czarne oliwki czarne krojone woda, oliwki, sól, stabilizator: glukonian żelazawy

 salami
kiełbasa wieprzowo-wołowa, drobno 

rozdrobniona dojrzewająca wędzona

mięso wieprzowe, mięso wołowe, sól, białko sojowe, dekstroza, przyprawy ( zawierają: 

gorczycę i seler), ekstrakty przypraw, przeciwutleniacz: E 301, barwnik: karminy, 

substancja konserwująca: E250, kultury starterowe

 cebula czerwona  cebula czerwona  cebula czerwona

 salami pepperoni
kiełbasa wieprzowa, drobno rozdrobniona, 

dojrzewająca, surowo wędzona, podsuszana

mięso wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, sól, białko sojowe, mąka ryżowa, dektsroza, 

ekstrakt z papryki chilli, papryka ostra, czarna marchew, ekstrakty przypraw, przyprawy 

(zawierają seler i gorczycę), regulator kwasowości: E575, przeciwutleniacz: askorbinian 

sodu, barwnik: karminy, substancja konserwująca: azotyn sodu. 

 oliwki czarne oliwki czarne krojone woda, oliwki, sól, stabilizator: glukonian żelazawy

 salami pepperoni
kiełbasa wieprzowa, drobno rozdrobniona, 

dojrzewająca, surowo wędzona, podsuszana

mięso wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, sól, białko sojowe, mąka ryżowa, dektsroza, 

ekstrakt z papryki chilli, papryka ostra, czarna marchew, ekstrakty przypraw, przyprawy 

(zawierają seler i gorczycę), regulator kwasowości: E575, przeciwutleniacz: askorbinian 

sodu, barwnik: karminy, substancja konserwująca: azotyn sodu. 

 papryka czerwona  papryka czerwona  papryka czerwona

 salami
kiełbasa wieprzowo-wołowa, drobno 

rozdrobniona dojrzewająca wędzona

mięso wieprzowe, mięso wołowe, sól, białko sojowe, dekstroza, przyprawy ( zawierają: 

gorczycę i seler), ekstrakty przypraw, przeciwutleniacz: E 301, barwnik: karminy, 

substancja konserwująca: E250, kultury starterowe

 kabanos

kiełbasa wieprzowa, średnio rozdrobniona, 

wędzona, parzona, podsuszana w osłonce 

jadalnej kolagenowej

mięso wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, sól, przyprawy, wzmacniacz smaku E 621, 

przeciwutleniacz E 316; substancja konserwująca E 250, Może zawirać: soję, zboża 

zawierające gluten, mleko i produkty pochodne (w tym laktoza), seler, gorczyca

kiełbasa wieprzowa średnio rozdrobniona, 

wędzona, parzona

mięso wieprzowe, woda, sól, mąka przenna, białko sojowe, stabilizatory: trifosforany, 

polifosforany, białko wieprzowe, cukier, wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy; 

przeciwutleniacz: izoaskorbinian sodu; przyprawy, ekstrakty przypraw, substancja 

konserwująca: azotyn sodu: jelito wieprzowe (osłonka jadalna). Może zawierać produkty 

pochodne mleka (łącznie z laktozą), seler i gorczycę

kiełbasa wieprzowa średnio rozdrobniona, 

wędzona, parzona

mięso wieprzowe, woda, sól, mąka przenna, białko sojowe, stabilizatory: E451, E452, 

białko wieprzowe, cukier, wzmacniacz smaku: E621, aromat dymu wędzonego, jelito 

wieprzowe (osłonka jadalna). Może zawierać produkty pochodne mleka (łącznie z 

laktozą), seler i gorczycę

Margherita (podstawa)

14. Classico

1,2,6,8

19. Maialona

1,2,6,8

18. Pepperoni

1,2,6,8

17. Olive

1,2,6,8

16. Fattoria

1,2,6,8

15. Capricciosa

1,2,6,8

Margherita (podstawa)

Margherita (podstawa)

10. Mascarpona

1,2,6,8

11. Havaia

1,2,6,8

13. Polacca

1,2,6,8

12. Ananas piccante

1,2,6,8

Margherita (podstawa)

Margherita (podstawa)

 kiełbasa
lub

Margherita (podstawa)

Margherita (podstawa)

Margherita (podstawa)

Margherita (podstawa)

Margherita (podstawa)

lub
 kiełbasa



kiełbasa wieprzowa, średnio rozdrobniona, 

suszona, dojrzewająca, w plastrach

mięso wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, sól, laktoza z mleka, białko mleka, papryka, 

dekstryna, glukoza, przyprawy, aromat, przeciwutleniacz: askorbinian sodu, substancja 

konserwująca; azotyn sodu, barwnik; koszenila

chorizo extra

mięso wieprzowe, laktoza, sól, papryka, przyprawy, proteiny mleczne, skrobia 

ziemniaczana, dekstroza, emulgatory (E-450.E-451), przeciwutleniacz (E-316), 

konserwanty (E-250, barwniki (E- 120)
 pomidor  pomidor  pomidor

 oregano suszone  oregano suszone może zawierać: gorczycę, jaja, mleko, seler, soję, zboża zawierające gluten

kiełbasa wieprzowa, średnio rozdrobniona, 

suszona, dojrzewająca, w plastrach

mięso wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, sól, laktoza z mleka, białko mleka, papryka, 

dekstryna, glukoza, przyprawy, aromat, przeciwutleniacz: askorbinian sodu, substancja 

konserwująca; azotyn sodu, barwnik; koszenila

chorizo extra

mięso wieprzowe, laktoza, sól, papryka, przyprawy, proteiny mleczne, skrobia 

ziemniaczana, dekstroza, emulgatory (E-450.E-451), przeciwutleniacz (E-316), 

konserwanty (E-250, barwniki (E- 120)

papryka jalapeno papryka jalapeno w zalewie octowej
papryka jalapeno, woda, cukier, sól, regulator kwasowości: kwas octowy, stabilizator: 

chlorek wapnia

 szynka dojrzewająca 

parmeńska/serrano
szynka wieprzowa, surowa, dojrzewająca szynka wieprzowa, sól, substancje konserwujące: azotyn sodu, azotan potasu

 rukola  rukola  rukola

 szynka dojrzewająca 

parmeńska/serrano
szynka wieprzowa, surowa, dojrzewająca szynka wieprzowa, sól, substancje konserwujące: azotyn sodu, azotan potasu

pomidory suszone Pomidory suszone w oleju z ziołami
pomidory suszone, woda, sól, ocet winny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 

przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, olej rzepakowy, zioła.
 bazylia świeża  bazylia świeża  bazylia świeża

 szynka dojrzewająca 

parmeńska/serrano
szynka wieprzowa, surowa, dojrzewająca szynka wieprzowa, sól, substancje konserwujące: azotyn sodu, azotan potasu

ser mozzarella fior di 

latte
ser mozzarella w zalewie mleko, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy; Zalewa: woda, sól

 oliwki czarne oliwki czarne krojone woda, oliwki, sól, stabilizator: glukonian żelazawy

 tuńczyk
tuńczyk kawałki w sosie własnym. Konserwa 

rybna sterylizowana
ryba (tuńczyk kawałki), woda, sól

 cebula czerwona  cebula czerwona  cebula czerwona

 tuńczyk
tuńczyk kawałki w sosie własnym. Konserwa 

rybna sterylizowana
ryba (tuńczyk kawałki), woda, sól

 oliwki zielone oliwki zielone krojone
woda, oliwki, sól, regulator kwasowości: kwas mlekowy, przeciwutleniacz: kwas 

askorbinowy
 ocet balsamiczny krem z octem balsamicznym przegotowany moszcz winogronowy (zawiera siarczany), ocet balsamiczny

 łosoś
ścinki łososia atlantyckiego marynowanego 

wędzone na zimno
łosoś atlantycki, sól, cukier, koper, biały pieprz

ser mascarpone ser śmietankowy typu włoskiego śmietanka pasteryzowana, kwas; kwas cytrynowy

 rukola  rukola  rukola

 krewetki

krewetki kidi blanszowane, obrane, 

nieodżyłkowane, z dodatkiem wody, 

glazurowane

woda, regulator kwasowości, kwas cytrynowy, stabilizator: cytryniany sodu, substancja 

konserwująca: pirosiarczyn sodu, sól. Glazura, produkt może zawierać ryby i mięczaki

 czosnek  czosnek  czosnek

 pomidor  pomidor  pomidor

 krewetki

krewetki kidi blanszowane, obrane, 

nieodżyłkowane, z dodatkiem wody, 

glazurowane

woda, regulator kwasowości, kwas cytrynowy, stabilizator: cytryniany sodu, substancja 

konserwująca: pirosiarczyn sodu, sól. Glazura, produkt może zawierać ryby i mięczaki

 czosnek  czosnek  czosnek

 szparagi szparagi zielone lub białe, gotowane szparagi zielone lub białe, gotowane

ser gorgonzola ser miękki pleśniowy (ser z niebieską pleśnią) mleko pasteryzowane, sól, poduszczka zwierzęca

ser grana padano grana padano mleko niepasteryzowane, sól, podpuszka, substancja konserwująca: lizozym z jaja.

ser mascarpone ser śmietankowy typu włoskiego śmietanka pasteryzowana, kwas; kwas cytrynowy

 szpinak liście szpinaku blanszowane szpinak

 ser feta
ser miękki podpuszczkowy dojrzewający z 

pasteryzowanego mleka owczego i koziego

mleko (w tym mleko owcze i kozie), sól, kultury bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka 

mikrobiologiczna
 czosnek  czosnek  czosnek

 szpinak liście szpinaku blanszowane szpinak

ser gorgonzola ser miękki pleśniowy (ser z niebieską pleśnią) mleko pasteryzowane, sól, poduszczka zwierzęca

pomidory suszone Pomidory suszone w oleju z ziołami
pomidory suszone, woda, sól, ocet winny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 

przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, olej rzepakowy, zioła.

Margherita (podstawa)

Margherita (podstawa)

32. Papai

1,2,6, 8

31. Spinacci

1,2,6, 8

Margherita (podstawa)

lubkiełbasa chorizo

30. Quattro Formaggi

1,2,6, 8

29. Gamberetti

1,2,3,5, 6, 8

Margherita (podstawa)

Margherita (podstawa)

Margherita (podstawa)

Margherita (podstawa)

Margherita (podstawa)

kiełbasa chorizo lub

Margherita (podstawa)

Margherita (podstawa)

Margherita (podstawa)

Margherita (podstawa)

28. Adriatico

1,2,3,5, 6, 8

27. Salmone

1,2,5, 6, 8

23. Italia

1,2,6,8

22. Parma

1,2,6,8

21. Diavola

1,2,6,8

20. Barcelona

1,2,6,8

26. Balsamico

1,2,5, 6, 7, 8

25. Tonno

1,2,5, 6, 8

24. Regina

1,2,6,8

Margherita (podstawa)



 anchois anchovis helskie w oleju
ryba (filet ze szprotów solonych korzennie, olej roślinny, sól, cukier, przyprawy korzenne, 

substancja konserwująca - benzoesan sodu
 czosnek  czosnek  czosnek

 kapary kapary w zalewie octowej kapary, woda, sól, ocet spirytusowy

 szparagi szparagi zielone lub białe, gotowane szparagi zielone lub białe, gotowane

 pomidor  pomidor  pomidor

 kukurydza kukurydza konserwowa ziarna kukurydzy, woda, sól

Nazwa Składnik Produkt Skład

ser mozzarella ser półtłusty mleko pasteryzowane, sól, kultury bakteryjne, podpuszczka mikrobiologiczna

ser gorgonzola ser miękki pleśniowy (ser z niebieską pleśnią) mleko pasteryzowane, sól, poduszczka zwierzęca

gruszka gruszka gruszka

gałka muszkatołowa gałka muszkatołowa - przyprawa gluten, jajka, mleko, soja, gorczyca, seler, orzeszki ziemne, sezam

rukola rukola rukola

ser mozzarella fior di 

latte
ser mozzarella w zalewie mleko, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy; Zalewa: woda, sól

 szynka dojrzewająca 

parmeńska/serrano
szynka wieprzowa, surowa, dojrzewająca szynka wieprzowa, sól, substancje konserwujące: azotyn sodu, azotan potasu

 pomidor  pomidor  pomidor

rukola rukola rukola

Nazwa Składnik Produkt Skład

ser mozzarella ser półtłusty mleko pasteryzowane, sól, kultury bakteryjne, podpuszczka mikrobiologiczna

sos pomidorowy pomidory pelati w całości bez skórki pomidory, zagęszczony sok pomidorowy, regulator kwasowości - kwas cytrynowy

szynka
wędzonka wieprzowa wędzona, parzona z 

dodatkiem wodyi połaczonych kawałków mięsa

mięsień szynki wieprzowej, woda, sól, stabilizatory: difosforany, rifosforany, białko 

sojowe, skrobia kukurydziana, substancje zagęszczające; karagen, guma ksantanowa, 

glukoza, aromaty, przeciwutleniacz: izoaskorbinian sodu, wzmacniacz smaku: 

glutaminian monosodowy, ocet w proszku, substancja konserwująca: azotyn sodu

pieczarki pieczarki pieczarki

pomidor pomidor pomidor

ser mozzarella ser półtłusty mleko pasteryzowane, sól, kultury bakteryjne, podpuszczka mikrobiologiczna

sos pomidorowy pomidory pelati w całości bez skórki pomidory, zagęszczony sok pomidorowy, regulator kwasowości - kwas cytrynowy

 salami
kiełbasa wieprzowo-wołowa, drobno 

rozdrobniona dojrzewająca wędzona

mięso wieprzowe, mięso wołowe, sól, białko sojowe, dekstroza, przyprawy ( zawierają: 

gorczycę i seler), ekstrakty przypraw, przeciwutleniacz: E 301, barwnik: karminy, 

substancja konserwująca: E250, kultury starterowe

pomidor pomidor pomidor

cebula czerwona cebula czerwona cebula czerwona

Nazwa Składnik Produkt Skład

oliwa z oliwek
oliwa z oliwek (ekstra oliwa z oliwek z 

pierwszego tłoczenia)
oliwa z oliwek

olej słonecznikowy rafinowany olej słoneczkikowy rafinowany olej słonecznikowy

czosnek czosnek czosnek

oliwa z oliwek
oliwa z oliwek (ekstra oliwa z oliwek z 

pierwszego tłoczenia)
oliwa z oliwek uzyskana bezpośrednio z oliwek

olej słonecznikowy rafinowany olej słoneczkikowy rafinowany olej słonecznikowy

peperoncini chili peperoncini
może zawierać zboża zawierające gluten, jajka, soję, seler, sezam, mleko (laktoza), i 

gorczycę.
bazylia suszona bazylia suszona może zawierać: gorczycę, jaja, mleko, seler, soję, zboża zawierające gluten

papryka ostra czerwona papryka ostra czerwona
papryka ostra, odtłuszczona papryka. Może zawierać: gorczycę, jaja, mleko, seler, soję, 

zboża zawierające gluten
 oregano suszone  oregano suszone może zawierać: gorczycę, jaja, mleko, seler, soję, zboża zawierające gluten

Nazwa Składnik Produkt Skład

tabasco tabasco tabasco dojrzałe papryczki, sól

Margherita (podstawa)

Margherita (podstawa)

34. Vegetariana

1,2,6, 8

33. Napolitana

1,2,6, 8

Pozostałe dodatki

oliwa czosnkowa

oliwa ostra

1,2,4,6, 8

36. Fresca                                                                                                                   

( na zimno, bez sosu 

pomidorowego )                                                                                                                                                             

(pieczony spód pizzy ze 

swieżymi składnikami 

dodawanymi po piecu) 

1,2,6, 8

PIZZE bez sosu pomidorowego

Oliwy dodawane do pizzy

Calzone

1. Calzone Farcito

1,2,6, 8                                                                                         

2. Calzone Ripieno

1,2,6, 8

35. Pera (bez sosu 

pomidorowego )     

1,2,6, 8                                                                                                                                                       


