GREEN GARDEN
PIZZERIA NOCLEGI CATERING

MENU

517 321 155
Drapówka 24, 34-123 Chocznia

ZESTAW
D N I A

Zestaw dnia
cena

19,00 zł

Zestaw dnia
weekendowy
cena

29,90 zł

cena zawiera zupę dnia i drugie danie

O DANIA
PYTAJ OBSŁUGĘ

Zupa dnia 10,00 zł

DUŻA

MEGA

21,00 zł

29,00 zł

27,00 zł

32,50 zł

28,00 zł

35,50 zł

22,00 zł

30,00 zł

37,00 zł

48,00 zł

36 cm

1. Margherita

50 cm

sos pomidorowy, ser mozzarella

2.

Funghi
sos pomidorowy, ser mozzarella, pieczarki

3.
4.

SMACZNE

PIZZE
najlepsza pizza
w okolicy

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Salamino
sos pomidorowy, ser mozzarella, salami

Bianco

NOWOŚĆ

masło czosnkowe, ser mozzarella, pietruszka,
sól morska

Frutti di mare

NOWOŚĆ

sos pomidorowy, ser mozzarella, krewetki, szpinak,
cebula, oliwki, jalapeno

Queen

NOWOŚĆ

31,00 zł

42,00 zł

36,00 zł

46,00 zł

34,00 zł

42,00 zł

28,00 zł

39,00 zł

35,00 zł

45,00 zł

sos śmietanowy, ser mozzarella, pomidor świeży,
mascarpone, rukola

Leśna

NOWOŚĆ

sos mascarpone, opieńki, cebula, mozzarella,
ser gongonzola, rozmaryn

Capricciosa

NOWOŚĆ

sos pomidorowy, ser mozzarella, karczochy,
szynka, cebula, pieczarki

Hawai
sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka, ananas,
kukurydza

Jalapeno

NOWOŚĆ

sos mascarpone, ser mozzarella, salami, jalapeno,
cebula, mascarpone, peperoni, oliwki

Drwala

36,00 zł

44,00 zł

sos pomidorowy, ser mozzarella, kurczak, boczek,
peperoni, kiełbasa, cebula, ogórek

Romana

28,00 zł

39,50 zł

sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka, pieczarki,
cebula

Palermo

31,50 zł

44,00 zł

sos pomidorowy, podwójny ser mozzarella, salami,
pieczarki, cebula, papryka

Americana

29,50 zł

43,00 zł

sos pomidorowy, ser mozzarella, kurczak, cebula,
kukurydza,

Mexicana

31,50 zł

sos pomidorowy, ser mozzarella, kurczak, cebula,
kukurydza, pomidor

44,00 zł

DUŻA

MEGA

34,00 zł

45,00 zł

32,00 zł

42,00 zł

32,00 zł

44,00 zł

35,00 zł

45,00 zł

36 cm

16.

17.

18.

19.

Sycylia
sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka, salami,
pieczarki, oliwki, papryka

Diavollo
sos pomidorowy, ser mozzarella, salami, boczek,
pieczarki, peperoni, chilli

Kebab pizza
sos pomidorowy, kurczak, cebula, pomidor,
kapusta pekińska, ogórek, sos kebab

Wiejska

sos pomidorowy, ser mozzarella, kiełbasa, szynka,
boczek, salami

Parmeńska
20.

21.

50 cm

35,00 zł

46,00 zł

34,00 zł

45,00 zł

sos pomidorowy, ser mozzarella, cebula, rukola,
szynka parmeńska, pomidor koktajlowy

Avokado

NOWOŚĆ tylko w sezonie

sos śmietanowo-szpinakowy, ser mozzarella, liście
szpinaku, awokado,cebula, boczek, mascarpone

PIZZA I DODATKI
P I E R Ó G

D R WA L A

Pieróg drwala

34,00 zł

kurczak, boczek, kiełbasa, cebula, kukurydza, ogórek,
mozzarella, papryka

DODATKI

DUŻA

MEGA

Mięsne

5,00 zł

6,00 zł

Warzywne

4,00 zł

5,00 zł

Ketchup

2,00 zł

2,00 zł

Majonez

2,00 zł

2,00 zł

Ser mozzarella

4,00 zł

6,00 zł

36 cm

50 cm

FRYTKI..........................................................................8,00 zł
TALARKI....................................................................... 8,00 zł

opakowanie na pizzę...................................................3,00 zł
opakowanie termiczne pojedyńcze............................1,00 zł
opakowanie za zupę....................................................1,00 zł
torba papierowa...........................................................1,00 zł

ZESTAWY OBIADOWE

Kotlet de volaille

30,00 zł

frytki lub ziemniaki, bukiet surówek

Pierś z kurczaka z grilla

28,00 zł

frytki lub ziemniaki, bukiet surówek

Kotlet drobiowy panierowany

26,00 zł

frytki lub ziemniaki, bukiet surówek

Kotlet drobiowy
z pieczarkami zapiekany serem

32,00 zł

frytki lub ziemniaki, bukiet surówek

Pierś grillowana z serem
wędzonym, boczkiem i żurawiną 31,00 zł
frytki lub ziemniaki, bukiet surówek

Nuggetsy 6 szt.

25,00 zł

frytki lub ziemniaki, bukiet surówek

Skrzydełka 6 szt.

25,00 zł

frytki lub ziemniaki, bukiet surówek, sos

Kotlet schabowy panierowany

26,00 zł

frytki lub ziemniaki, bukiet surówek

Kotlet po Szwajcarsku

31,00 zł

frytki lub ziemniaki, bukiet surówek

Pstrąg w zestawie

35,00 zł

podawany z talarkami oraz zestawem
surówek lub bukietem warzyw gotowanych

SAŁATKI
26,00 zł

Sałatka Szefa

kurczak grillowany w sosie słodko-ostrym, sałata lodowa, pomidory
koktajlowe, papryka, cebula, rukola, ananas, kukurydza, dip

23,00 zł

Sałatka Grecka

sałata lodowa, oliwki, ser feta, rukola, pomidory koktajlowe, ogórek,
cebula, dip grecki

29,00 zł

Sałatka Parmeńska

sałata lodowa, rukola, roszpunka, pomidor suszony, pomidor
koktajlowy, szynka parmeńska, ser feta, pestki i kiełki słonecznika,
sos balsamiczny z nutką miodu

27,00 zł

Sałatka Cezar

sałata lodowa, pomidory koktajlowe, cebula, rukola, papryka, boczek,
kurczak grillowany w ziołach, kukurydza, parmezan, dip grecki

27,00 zł

Sałatka Isi

rukola, roszpunka, filet grillowany, pomidor suszony, świeży ogórek,
papryka, pestki dyni, pestki słonecznika, kukurydza, kiełki, sos grecki

PIEROGI
18,00 zł

Pierogi z mięsem 8 szt.
omaszczone skwarkami i cebulką

17,00 zł

Pierogi ruskie 8 szt.
omaszczone skwarkami i cebulką

17,00 zł

Pierogi z owocami 8 szt.
omaszczone masełkiem lub śmietaną

DANIA DLA
NAJMŁODSZYCH

MAKARONY
Makaron Penne

28,00 zł

z kawałkami z piersi z kurczaka w sosie śmietanowym,
pieczarki, cebula

Makaron Di Parma

31,00 zł

z szynką parmeńską, oliwki, cebula, suszony pomidor,
rukola, parmezan

Makaron Tagiatelle

27,00 zł

Nuggetsy 3 szt.

18,00 zł

frytki, surówka

Filet drobiowy

18,00 zł

filet drobiowy panierowany, frytki, surówka

Pierogi z owocami 6 szt.

16,00 zł

ze szpinakiem

Zupa 180 ml.
pytać obsługę

7,00 zł

NAPOJE NA ZIMNO

NAPOJE NA GORĄCO

herbata lipton 500 ml. ......................................6,00 zł
tymbark 100% 330 ml. ....................................6,00 zł
tymbark kartonik dla dzieci...............................3,00 zł
tymbark szkło 330 ml. .....................................5,00 zł
tymbark sok 1l. ..............................................14,00 zł
Kubuś play........................................................6,00 zł
pepsi 200 ml. ...................................................5,00 zł
pepsi 0,85 .. ...................................................10,00 zł
mirinda 0,5 l. ....................................................8,00 zł
7 Up 0,5l. .........................................................8,00 zł
woda gazowana/niegazowana 0,5l. ................5,00 zł
lemoniada tymbark 400 ml. .............................8,00 zł
woda w dzbanku z cytryną i miętą.................12,00 zł
lemoniada cytrynowa 400 ml. ........................10,00 zł
lemoniada limonkowa 400 ml. .......................12,00 zł
lemoniada z owoców sezonowych 400 ml.....14,00 zł
herbata mrożona z owocami 400 ml. ............12,00 zł

herbata z cytryną...............................6,00 zł
kawa rozpuszczalna..........................6,00 zł
kawa parzona....................................6,00 zł
kawa czarna z expresu......................8,00 zł
kawa cappucino.................................9,00 zł
kawa latte........................................10,00 zł
kawa mrożona.................................15,00 zł
kawa Afoggato.................................10,00 zł

PIWO LANE

ALKOHOLE BIAŁE

Tyskie 0,3 l. ......................................................6,00 zł
Tyskie 0,5 l. ......................................................8,00 zł
sok do piwa ......................................................2,00 zł

50 ml
Żubrówka ..........................................5,00 zł
Wyborowa..........................................5,00 zł
Finlandia............................................5,00 zł
Stock..................................................5,00 zł
but. 0,5 l.
Żubrówka ........................................40,00 zł
Wyborowa........................................40,00 zł
Finlandia..........................................60,00 zł
Stock................................................50,00 zł

.

.

PIWO BUTELKA
Tyskie 0,5 l. ......................................................7,00 zł
Lech 0,5 l. ........................................................7,00 zł
Żywiec 0,5 l. .....................................................7,00 zł
Żubr 0,5 l. .........................................................7,00 zł
Desperados 0,5 l...............................................9,00 zł
Reed's 0,4 l. .....................................................7,00 zł
Warka Radler 0,5 l. ..........................................7,00 zł
Warka Radler 0% 0,5 l. ....................................7,00 zł
Lech Free 0,3 l. ................................................7,00 zł

WINA
Carlo Rossi 100 ml (3 smaki)............................9,00 zł

DRINKI BEZALKOHOLOWE
MOHITO

18,00 zł

7 UP lub woda, limonka, mięta, cukier trzcinowy

BŁĘKITNA LAGUNA
7 UP lub woda, cytryna , blue curacao

18,00 zł

DRINKI
MALIBU

19,00 zł

50 ml malibu, 25 ml wódka, mleko skondensowane

MOHITO

23,00 zł

60 ml rum Bacardi, limonka, mięta, cukier trzcinowy, woda
gazowana lub 7 UP.

JACK

25,00 zł

50 ml Jack Daniel's, pepsi, cytryna

BŁĘKITNA LAGUNA

21,00 zł

50 ml wódka, 50 ml Blue Bols, 7 UP, cytryna

SEX ON THE BEACH

23,00 zł

25 ml malibu, 25 ml likier Passoa, 25 ml wódka, sok
pomarańczowy, "chlust" syropu grenadina

PASSOA

15,00 zł

40 ml likier Passoa, 20 ml wódka, sok pomarańczowy

ŻUBRÓWKA

13,00 zł

50 ml Żubrówka, sok jabłkowy

WIŚNIA

15,00 zł

50 ml wiśniówka, sok bananowy

DESERY
Puchar lodowy

17,00 zł

3 gałki lodów, owoce, bita śmietana, polewa

Szarlotka z bitą śmietaną

10,00 zł

Szarlotka z bitą śmietaną i lodami

15,00 zł

DRINKI
DESERY

