
                          mała  26     duża32

1. Margherita         19,50    25,00
          ser, sos pomidorowy, oregano                                                                                                    
2. Fungi          22,00      27,00    
  ser, pieczarki, sos pomidorowy, oregano                                                                                         
3. Salerno         23,00      29,50      
  ser, pieczarki, salami, sos pomidorowy, oregano                                                                              
4. Peperoni         22,50      29,00           
   ser, salami, sos pomidorowy, oregano                                                                                                   
5. Straniero         22,50    28,50            
  ser, kiełbasa, sos pomidorowy, oregano                                                                                          
6. Rimini          22,50    29,00      
  ser, szynka, sos pomidorowy, oregano                                                                                                                  
7. Capricciosa          23,00    29,50     
   ser, szynka, pieczarki, sos pomidorowy, oregano                                                                          
8. Uovo                     24,00    30,00     
   ser, szynka, pieczarki, jajko, sos pomidorowy, oregano                                                                
9. Favorita         24,00    30,00    
   ser, szynka, jajko, por, sos pomidorowy, oregano                                                                      
10. Pescatore                  22,50     28,50     
   ser, tuńczyk, sos pomidorowy, oregano                                                                                      
11. Roberto         22,50    29,00      
  ser, tuńczyk, pieczarki, sos pomidorowy, oregano                                                                      
12. Tonno         23,00    29,50      
  ser, tuńczyk, cebula, majonez, sos pomidorowy, oregano                                                           
13. Indiana         24,00     30,00             
  ser, tuńczyk, cebula, kukurydza, majonez, sos pomidorowy, oregano                                        
14. Tropicana         23,00    29,50    
   ser, szynka, banan, ananas, kukurydza, sos pomidorowy, oregano                                                      
15. Hawaii         22.50    29,00     
   ser, szynka, ananas, sos pomidorowy, oregano                                                                          
16. Napoli         22,50    29,00     
   ser, sardynki, oliwki, sos pomidorowy, oregano                                                                         
17. Della opera         22,50    29,00     
   ser, szynka, tuńczyk, sos pomidorowy, oregano                                                                         
18. Altono         25,00    31,50    
   ser, boczek, kiełbasa, jajko, cebula, sos pomidorowy, oregano                                                  
19. Pirat          24,00    31,50     
   ser, szynka, krewetki, czosnek, sos pomidorowy, oregano                                                            
20. Carlito         25,00    31,50 
  ser, szynka, krewetki, ananas, sos pomidorowy, oregano        
21. Paco          24,50    30,50 
  ser, salami, boczek, cebula, sos pomidorowy, oregano                 
22. Mafia          24,00    30,00 
   ser, boczek, pieczarki, cebula, sos pomidorowy, oregano        
23. Riccone         25,00    31,50 
   ser, szynka, kraby, sos pomidorowy, oregano         
24. Diaboli         26,00   32,00  
  ser, salami, boczek, kabanos, cebula, kompozycja pieprzy, sos pomidorowy, TABASCO oregano 

Pizza na telefon 12-271-38-00      www.pizzeriacamaro.pl
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1. Zapiekanka   /ser, pieczarki/  10,50
2. Zapiekanka   /ser, boczek, cebula/ 11,00                    
3. Zapiekanka   /ser, szynka, pieczarki/ 11,00                    
4. Zapiekanka   /ser, tuńczyk, pieczarki/ 11,00                  
5. Zapiekanka   /ser, kurczak, cebula/    12,00                   
6. Hamburger      11,00                     
7. Mega hamburger     12,00                     
8. Cheeseburger     12,00                     
9. Mega cheeseburger    13,00            
10. Chickenburger         13,50          
11. Hot-dog      12,00        
12.Burger wołowy              17,00                                                                                                                                    
13. Burger wołowy +cheese            18,50               
14. Burger wołowy +becon             18,50     
14.Frytki 150g/ małe-10,00   200g/ duże-12,00

                          mała  26     duża32
 25. Domowa         26,50    32,50
         ser, szynka, salami, boczek, pieczarki, cebula, sos pomidorowy, oregano              

26. Bastet         24,00     30,00 
    ser, pieczarki, cebula, oliwki, majonez, sos pomidorowy, oregano            

27. Las vegas         22,50     29,00 
  ser, kabanos, papryka, oliwki, cebula, sos pomidorowy, oregano                 

28. El passo         26,00     32,00  
  ser, polędwica, pieczarki, ogórek konserwowy, cebula, sos pomidorowy, oregano            

29. Mexicana         26,00     32,00 
      ser, kabanos, salami, boczek, cebula, sos słodko-pikantny, sos pomidorowy, oregano                      

30. Marinara         28,00      32,50 
   ser, małże, kraby, sos pomidorowy, oregano             

31. Frutti di mare        29,50    35,50    
   ser, owoce morza, tuńczyk, sos pomidorowy, oregano                             

32. Quattro stragioni        30,50    36,50 
  ser, szynka, pieczarki, małże, krewetki, oliwki, papryka, por, sos  pomidorowy, oregano             

33. Vegetariana        23,00     29,50     
   ser, pieczarki, cebula, papryka, por, kukurydza, sos pomidorowy, oregano            

34. Paradiso         24,00      30,50 
   ser, szynka, krewetki, cebula, papryka, sos pomidorowy, oregano                        

35. Vera          24,50     31,00 
  ser, kurczak, kukurydza, czosnek, sos pomidorowy, oregano           

36. Amore         25,50    31,00      
   ser, kurczak, szynka, pieczarki, sos pomidorowy, oregano                               

37. Tivoli         30,50   37,00        
  5 składników do wyboru, sos pomidorowy,ser, oregano            

38.                         SPECJALNOŚĆ ZAKŁADU   25,50    31,00      
  ser, kurczak, kukurydza, cebula, majonez, sos słodko-pikantny, sos pomidorowy, oregano        

39. Rossa         25,50    31,50  
   ser, boczek, cebula, wieprzowina, sos pomidorowy, oregano

    ZESTAWY   OBIADOWE
                   200g + 150g + 200g   

 Kotlet schabowy + frytki + surówka21,00  
 Filet z kurczaka + frytki + surówka21,00       
 Polędwiczki pan. + frytki + surówka21,00      
 De volaille + frytki + surówka 21,00  
 Smakołyk + frytki + surówka 21,00  
 Schab z serem + frytki + surówka21,00     
 Stripsy + frytki + surówka 21,00 

Dodatki do pizzy  warzywne/miesne     2,50 / 3,50    
 Ketchup, sos czosnkowy, majonez  1,50

Sos TAO-TAO słodko-pikantny  1,50
Porcja sera  pizza mała 5,00       pizza duża 6,00
Podwójne ciasto 5,00Opakowanie pizzy małe-1,50 duże-2,00

Opakowanie hamburgera/obiadowe 0,50/1,50
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