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W klubie Casa de la Musica
serwujemy na życzenie klienta niektóre specjały kuchni

włoskiej wprost z restauracji Novocaina

Focaccia
Tradycyjny włoski podpłomyk z rozmarynem               
i oliwą extravergine. 
Traditional Italian flatbread with rosemary and extra 
virgin olive oil. 

Margherita
Z sosem pomidorowym i mozzarellą.
With tomato sauce and mozzarella.

Pollo
Z kurczakiem, pieczarkami, czosnkiem, 
mozzarellą i sosem pomidorowym.
With chicken, mushrooms, garlic mozzarella          
and tomato sauce.

Diavola
Z sosem pomidorowym, mozzarellą 
i pikantnym salami. 
With tomato sauce, mozzarella, and spicy salami. 

Pepperoni
Z papryką pepperoni, słodką papryką, salami, 
pieczarkami, mozzarellą i pieprzem Kalifa. 
With pepperoni, sweet pepper, salami, mushrooms, 
mozzarella, and kalifa pepper. 

Romana
Z sosem pomidorowym, szynką parmeńską, 
rukolą, pomidorem koktajlowym i parmezanem. 
With tomato sauce, Parma ham, rucola, cherry 
tomatoes, and parmesan. 

Prosciutto e funghi
Z szynką gotowaną , pieczarkami, mozzarellą             
i sosem pomidorowym. 
With cooked ham, mushrooms, mozzarella,          
and tomato sauce. 

Spinaci
Z sosem pomidorowym, szpinakiem, czosnkiem, 
mozzarellą białą i orzechami włoskimi. 

With tomato sauce, spinach, garlic, white 
mozzarella, and walnuts. 

Frutti de mare
Z sosem pomidorowym, owocami morza, 
mozzarellą, czosnkiem, pietruszką. 
With tomato sauce, seafood, mozzarella, garlic,  
and parsley. 

8zł

28zł

35zł

35zł

38zł

35zł

34zł

30zł

35zł

Pizza serwowana jest w opakowaniu
jednorazowym bez sztuccow.

Czas oczekiwania do 30 minut.

Focaccia Tradycyjny włoski podpłomyk z rozmarynem i oliwą extravergine. 
Traditional Italian flatbread with rosemary and extra virgin olive oil. 

Margherita Z sosem pomidorowym i mozzarellą.
With tomato sauce and mozzarella.

Pollo Z kurczakiem, pieczarkami, czosnkiem, mozzarellą i sosem pomidorowym.
With chicken, mushrooms, garlic mozzarella and tomato sauce.

Diavola Z sosem pomidorowym, mozzarellą i pikantnym salami. 
With tomato sauce, mozzarella, and spicy salami. 

Pepperoni
Z papryką pepperoni, słodką papryką, salami, pieczarkami, mozzarellą
i pieprzem Kalifa. 
With pepperoni, sweet pepper, salami, mushrooms, mozzarella, 
and kalifa pepper. 

Romana Z sosem pomidorowym, szynką parmeńską, rukolą, pomidorem 
koktajlowym i parmezanem. 
With tomato sauce, Parma ham, rucola, cherry tomatoes, and parmesan. 

Prosciutto e funghi Z szynką gotowaną , pieczarkami, mozzarellą i sosem pomidorowym. 
With cooked ham, mushrooms, mozzarella, and tomato sauce. 

Spinaci Z sosem pomidorowym, szpinakiem, czosnkiem, mozzarellą białą
i orzechami włoskimi. 
With tomato sauce, spinach, garlic, white mozzarella, and walnuts. 

Frutti de mare Z sosem pomidorowym, owocami morza, mozzarellą, czosnkiem, pietruszką. 
With tomato sauce, seafood, mozzarella, garlic, and parsley. 

8zł

28zł

35zł

35zł

35zł

38zł

35zł

34zł

30zł

35zł

Pizza                  served in 
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Served in the pizza box with no cutlery.
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