Znajdziesz nas na:
instagram/czerwony_piec

GRANA PADANO
twardy ser, długo dojrzewający, w smaku podobny do parmezanu

SZYNKA COTTO
klasyczna gotowana szynka włoska o niskiej zawartości tłuszczu

SALAMI PICCANTE
ostre salami wieprzowe z dodatkiem papryczek peperoncino

SALAMI NAPOLI
klasyczne łagodne salami o intensywnym aromacie

MOZZARELLA CUBETTI
mozzarella żółta, bardziej ciągnąca się, idealna do pizzy New York

NDUJA
kiełbaska wieprzowa o miękkiej, kremowej konsystencji,
mocno pikantna dzięki dodatkowi papryczek peperoncino

kawa
i herbata
ESPRESSO
DOPPIO
KAWA CZARNA
KAWA Z MLEKIEM
CAPPUCCINO
CAFFE LATTE
HERBATY
czarna, earl grey, owocowa, zielona

5
7
7
7
7
9
6

zamow
przez telefon:

PANINI/ HUMMUS/ SALATKI

PANINI

ROSSO

mozzarella, pomidor, pesto rosso, rukola

MELANZANA
pieczony bakłażan, pesto rosso, grana padano, sałaty

/

SALAMI
salami piccante/napoli, pomidor, majonez, rukola

CAVANA
szynka parmeńska, mascarpone, pomidor, rukola

instagram/czerwonypiecgdansk

18
18
20

HUMMUS podawany z chlebkiem z pieca i warzywami
klasyk
oliwki, orzeszki pini

14
16

SAŁATKI

CRUDO

19

sałaty, pomidorki, szynka parmeńska, grana padano, pini

NOCCIOLE

18

sałaty, gorgonzola, gruszka, balsamico, orzechy laskowe

730 531 314

lub przez www:
www.czerwonypiec.pl

i odbierz
w lokalu:

Czerwony Piec
Starowiejska 40c, Gdynia

woda
z saturatora

6

COCA COLA

podawana w butelkach 0,7 l

0,25 l

specjalnie filtrowana i chłodzona,
gazowana lub niegazowana

COLA ZERO

9
9

0,25 l

SOK POMARAŃCZOWY

lemoniady

8

0,25 l

0,3 l/0,7 l

cytryna, mięta
malina
Jesteśmy też w Gdańsku!
Pizza z pieca w Słonym Spichlerzu.
Chmielna 10, Gdańsk

17

9/17
10/19

SOK JABŁKOWY

8

0,25 l

WI-FI login: czerwonypiec, hasło: piecpiec

pizza
MARGHERITA 2.0
Zamów i odbierz pizzę w lokalu
WIFI login: czerwonypiec, hasło: piecpiec

18

sos, mozzarella, bazylia

VEGE

21

sos, oregano, cukinia, oliwki, kapary, czosnek, rukola

PEPPERONI
sos, mozzarella, salami piccante
dodatkowe papryczki

COTTO

22
2

23

sos, mozzarella, szynka cotto, pieczarki

NAPOLI

24

sos, mozzarella, salami napoli, oliwki

PARMIGIANA

27

PERA

28

mozzarella, gorgonzola, gruszka, orzechy laskowe

NDUJA

POLLO E PESTO

AVE MAX
sos, mozzarella, pieczarki, salami piccante, mascarpone

TORO
sos, mozzarella, szynka cotto, bekon, pieczarki,
oliwki, pieprz

PARMA
sos, mozzarella, szynka parmeńska, rukola, grana padano

NEW YORK
sos z oregano, mozzarella cubetti, salami pepperoni,
grana padano

KOSTARYKA
sos, krewetki, świeżo tarty kokos, pietruszka,
palone masło pietruszkowe

FRIZZANTE

11/33

26
2

27

27
27

30

0,125 l/0,5 l

białe wino musujące

Aperol Spritz

21

0,25 l

TRUFLOWA Z SALAMI
sos truflowy, mozzarella,
salami spianata piccante,
mascarpone, siekana pietruszka

29,-

QUATTRO FORMAGGI 2.0
mozzarella di bufala, ser roquefort,
ser manchego, mascarpone

wISNIOWY SPRITZ

34,-

15

0,25 l

frizzante,
domowy syrop wiśniowy z kardamonem

/ /
na cieplo

Piwo

LEMONIADA JABŁKOWA NA CIEPŁO

z nalewaka

HOLBA PREMIUM 0,33 l/0,5 l
LITOVEL PSZENICZNY 0,33 l/0,5 l
BROWAR JANA MANGO WEIZEN
DOMOWY RADLER 0,5 l

0,33 l/0,5 l

9/11
12/14
12/14
11

z butelki

15

rześkie/pszenica/IPA

CYDR 0,33 l

13

bezalkoholowe

BAVARIA 0% 0,33 l

33

27,-

0,125 l/0,75 l

BROWAR JANA 0,5 l
30

ser kozi, jabłko Champion,
cebula w balsamico, miód wielokwiatowy

11

klasyczne lub pszeniczne

BROWAR JANA BEZALKO 0,0%

0,5 l

jasne

napoje sezonowe
znajdziesz w karcie miesiaca

15

sok jabłkowy, sok z cytryny,
domowe syropy korzenny i imbirowy

14,-

NAPAR CYTRUSOWY Z MIODEM
cytrusy, mięta, miód, sok z cytryny,
domowy syrop imbirowy

14,-

% GRZANE CZERWONE WINO

czerwone wino, wiśnie, sok z cytryny,
domowy syrop korzenny

18,-

% GRZANY APEROL

białe wino, aperol, sok jabłkowy,
syrop korzenny

22,-

IAXYMU/8

mozzarella, pesto rosso, kurczak, szczypiorek, pomidorki,
grana padano

10/45

29

mozzarella, gorgonzola, ricotta, grana padano
sos, mozzarella, pikantna kiełbaska nduja, grana padano
dodatkowe papryczki

KOZIA

wino lokalu
Biale/czerwone

(

QUATTRO FORMAGGI

27,-



sos, bakłażan, mozzarella cubetti, parmezan, bazylia

wina i spritzery

MARGHERITA

przez telefon: 730 531 314 lub www.czerwonypiec.pl

sos z pomidorów san marzano,
mozzarella di bufala,
oliwa extra vergine, bazylia tajska

