
1. KAWA   
Kawa czarna (200 ml) 7.00
Kawa z mlekiem (300 ml) 8.00

2. HERBATA (różne rodzaje do wyboru, 300 ml) 7.00

Napoje gorące

1. PIWO  
Tyskie (0,5 l) 7.50
Lech (0,5 l) 7.50 
Książęce (0,5 l) 8.00
Tyskie (0,3 l) 6.00
Lech(0,3 l) 6.00
Redd’s (0,5 l) 7.00
Desperados (0,4 l) 8.00
Lech Free (niskoalkoholowy, 0,33 l) 6.00

2. WÓDKA 4 cl  /  butelka
Krupnik (0,5 l) drink 6.00*  /  50.00
Pan Tadeusz (0,5 l) drink 7.00*  /  60.00
Absolut (0,7 l) drink 9.00*  /  100.00
* Napój do wyboru: Pepsi, 7-UP, Mirinda

3. WHISKY  /  WHISKEY 4 cl  /  butelka
Ballantine’s (0,7 l) drink 8.50*  /  110.00
Johnny Walker Red Label (0,7 l) drink 9.00*  /  100.00
Johnny Walker Black Label (0,7 l) drink 16.00*  /  240.00
Jack Daniel’s (0,7 l) drink 11.00*  /  160.00
* Napój do wyboru: Pepsi, 7-UP, Mirinda

4. WINO    
Wino domowe (15 cl białego  /  20 cl czerwonego) 10.00  
Wino (butelka 0,75 l) 60.00  

Alkohole

1. NAPOJE GAZOWANE (różne smaki, 200 ml) 4.50

2. NAPOJE GAZOWANE (różne smaki, 0,85 l) 9.00

3. SOK (200 ml) 4.50

4. SOK (1 l) 9.00

5. WODA MINERALNA gazowana  /  niegazowana (300 ml) 4.00

6. WODA MINERALNA gazowana  /  niegazowana z cytryną (dzbanek 1 l) 7.00

Napoje zimne
Szafera 128a/3, 71-245 Szczecin

tel. 91 42 44 224
Czynne od piątku do soboty 12:00-22:00

od niedzieli do czwartku 12:00-21:00

www.pizzaprimo.pl
 / pizzeriaprimo 

1. PENNE Z BROKUŁAMI I KURCZAKIEM   24.00
Makaron penne, kurczak, brokuły, zapiekane z serem w sosie śmietanowym (400 g  /  140 g) 

2. PENNE ZE SZPINAKIEM I KURCZAKIEM     24.00
Makaron penne, kurczak, szpinak, zapiekane z serem w sosie śmietanowym (400 g  /  140 g)

3. PENNE Z PIECZARKAMI I KURCZAKIEM     24.00
Makaron penne, kurczak, pieczarki, zapiekane z serem w sosie śmietanowym (400 g  /  140 g)

Dania z pieca

1. WIEJSKA   27.00
Sałata*, pomidor, ogórek, papryka, kukurydza, kurczak, boczek, pieczone ziemniaki  (400 g  /  150 g) 

2. GRECKA       23.00
Sałata*, pomidor, ogórek, oliwki, czerwona cebula, ser typu feta (400 g)

3. AMERYKAŃSKA    25.00
Sałata*, pomidor, ogórek, papryka, kurczak, ananas, pestki słonecznika (400 g  /  150 g)

4. TUNA    25.00
Sałata*, pomidor, ogórek, ogórek konserwowy, oliwki, tuńczyk, czerwona cebula (400 g  /  100 g)

5. LAZUR    26.00
Sałata*, pomidor, ser pleśniowy, gruszka, szynka szwarcwaldzka, pestki słonecznika (400 g  /  100 g)

6. MEKSYKAŃSKA    27.00
Sałata*, pomidor, ogórek, papryka, kurczak , kukurydza, czerwona fasola, 
papryka jalapeño  (400 g  /  150 g)

Dodatkowa porcja kurczaka (100 g)    6.00

* może zawierać kapustę pekińską
Sałatki podawane są z paluchami chlebowymi własnego wypieku

Sosy do sałatek:
1000 wysp – jogurt, majonez, ogórek konserwowy, keczup, cebula, sól, pieprz
Czosnkowy – jogurt, majonez, czosnek, sól, pieprz
Ocet balsamiczny – ocet z zagęszczonego moszczu winogronowego
Ostry – jogurt, majonez, chili, czosnek, sól, pieprz
Vinegrette – oliwa, ocet winny, musztarda, sól, pieprz, zioła prowansalskie

Sałatki

1. FRYTKI (150 g) 6.00

2. PIECZYWO CZOSNKOWE Z SEREM, ŚWIEŻYM POMIDOREM I RUCOLĄ  6 szt.    7.00

3.  PIECZYWO CZOSNKOWE Z SEREM I KIEŁBASĄ PEPPERONI 6 szt.    6.00

4. SOSY (1000 wysp, czosnkowy, pomidorowy, keczup) (70 ml) 2.50

5. SOS OSTRY (70 ml) 3.00

6. PALUCHY CHLEBOWE (10 sztuk)    6.00

DodatkiDania z pieca

Menu

Produkty podkreślone zawieraja alergeny pokarmowe. Pełen wykaz alergenów dostępny w lokalu. Przy obsłudze powyżej ośmiu osób, obsługa kelnerska 10% wartości rachunku. Do wszystkich dań na wynos doliczamy koszt opakowania - 0,50 zł. – danie wegetariańskie  – danie ostre – danie pikantne  – danie bardzo ostre
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   1. MARGHERITA  Sos pomidorowy, ser 16.00  /  20.00  /  32.00

   2. PROSCIUTTO  Sos pomidorowy, ser, szynka wieprzowa 19.00  /  24.00  /  37.00

   3. FUNGHI  Sos pomidorowy, ser, pieczarki   18.00  /  23.00  /  36.00

   4. CACCIATORE  Sos pomidorowy, ser, salami 19.00  /  24.00  /  37.00

   5. PEPPERONI Sos pomidorowy, ser, kiełbasa pepperoni   19.00  /  24.00  /  37.00

   6. CAPRICCIOSA Sos pomidorowy, ser, szynka wieprzowa, pieczarki 20.00  /  25.00  /  39.00

   7. VEGETARIANA Sos pomidorowy, ser, pieczarki, oliwki, papryka, kukurydza,      21.00  /  26.00  /  41.00
cebula, świeży pomidor  

   8. HAWAJSKA Sos pomidorowy, ser, szynka wieprzowa, ananas 20.00  /  25.00  /  39.00

   9. HAWAJSKA SPECIALE Sos pomidorowy, ser, szynka wieprzowa,     21.00  /  26.00  /  40.00
ananas, papryka jalapeño

10. FRUTTI DI MARE Sos pomidorowy, ser, krewetki koktajlowe, małże 22.00  /  28.00  /  43.00

11. SPECIALE Sos śmietanowy, ser, kurczak, brokuły, świeży pomidor 21.00  /  26.00  /  41.00

12. PRIMAVERA Sos pomidorowy, ser, szynka wieprzowa, kukurydza, papryka, brokuły 19.00  /  26.00  /  41.00

13. TUNA Sos pomidorowy, ser, tuńczyk, cebula, oliwki 20.00  /  26.00  /  41.00

14. LA BUSOLLA Sos pomidorowy, ser, szynka, krewetki 21.00  /  27.00  /  43.00

15. VENEZIA Sos pomidorowy, ser, salami, papryka, oliwki 20.00  /  25.00  /  39.00

16. VESUVIO Sos pomidorowy, ser, salami, papryka, papryka pepperoni   20.00  /  25.00  /  39.00

17. COSA NOSTRA Sos pomidorowy, ser, szynka wieprzowa, boczek,    22.00  /  27.00  /  42.00
pieczarki, papryka pepperoni

18. MEXICANA Sos pomidorowy, ser, szynka wieprzowa, boczek,     22.00  /  27.00  /  42.00
czerwona fasola, kukurydza, papryka chili

19. MAFIA Sos pomidorowy, ser, boczek, szynka wieprzowa, pieczarki,  22.00  /  27.00  /  42.00
cebula, ogórek konserwowy

20. SPINACHI Sos śmietanowy, ser, szpinak, ser riccotta, suszone pomidory   20.00  /  25.00  /  40.00

21. MISTA Sos pomidorowy, ser, salami, pieczarki, cebula 20.00  /  25.00  /  39.00

22. SEROWA Sos pomidorowy, ser, ser mozzarella w zalewie,   23.00  /  29.00  /  43.00
ser ricotta, ser pleśniowy

23. CALZONE (pieróg) Sos pomidorowy, ser, szynka wieprzowa, -------  /  26.00  /  -------
pieczarki, pieprz, czosnek

� zza
24. PRIMO Sos pomidorowy, ser, cebula, szynka wieprzowa,   22.00  /  27.00  /  42.00

pieczarki, kurczak, sos chili

25. POLLO Sos pomidorowy, ser, cebula czerwona, kurczak, świeży pomidor 20.00  /  25.00  /  39.00

26. WIEJSKA Sos pomidorowy, ser, kiełbasa, cebula, wędzony boczek,  24.00  /  28.00  /  44.00
kiełbasa pepperoni, kukurydza

27. DIABLO Sos pomidorowy, ser, pieczarki, boczek, salami,   23.00  /  27.00  /  42.00
papryka chili, sos chili

28. GRECKA Sos pomidorowy, ser, ser typu feta, oliwki,   22.00  /  26.00  /  41.00
swieży pomidor, czerwona cebula

29. MIĘSNA Sos pomidorowy, ser, kiełbasa pepperoni, salami, boczek,  kurczak   24.00  /  29.00  /  45.00

30. DELUXE Sos pomidorowy, ser, kiełbasa pepperoni, szynka wieprzowa, cebula,    22.00  /  27.00  /  43.00
pieczarki, papryka, kukurydza

31. FARMERSKA Sos pomidorowy, ser, kurczak, papryka, pieczarki, cebula 21.00  /  26.00  /  41.00

32. TRIBECA Sos pomidorowy, ser, szynka szwarcwaldzka, suszone pomidory,  24.00  /  30.00  /  45.00
oliwki, świeża rukola

33. CHICKEN Sos pomidorowy, ser, kurczak, papryka pepperoni,    21.00  /  26.00  /  40.00
świeży pomidor

34. PIZZA CARBONARA Sos śmietanowy, ser, szynka wieprzowa, boczek,  21.00  /  26.00  /  40.00
czerwona cebula 

35. MIX Sos pomidorowy, 1/4 margherity, 1/4 prosciutto, 1/4 capricciosy, 1/4 hawajskiej -------  /  25.00  /  39.00

36. TEKSAS   Sos pomidorowy, ser, boczek, kurczak, kukurydza,   22.00  /  27.00  /  42.00
jalapeño, sos barbecue

37. PERA  Sos śmietanowy, ser, ser pleśniowy, pestki słonecznika,   20.00  /  26.00  /  41.00
ocet balsamico, gruszka

38. SKOMPONUJ SWOJĄ PIZZĘ  (Serwowaną na bazie Margherity)
Dodatki warzywne (papryka świeża, papryka peperoni, papryka jalapeño,  2.00  /  2.50  /  3.00
papryka chilli, świeży pomidor, świeży ogórek, ogórek konserwowy, kukurydza, fasola,
oliwki, cebula, cebula czerwona, ananas, gruszka, brokuł, szpinak, sałata lodowa)
Dodatki mięsne (szynka wieprzowa, kurczak, salami, salami peperoni) 3.00  /  4.00  /  5.00
Dodatki inne (sery: ser typu feta, pleśniowy, riccotta, mozzarella z zalewy;  4.00  /  5.00  /  6.00
ryby: tuńczyk; owoce morza: krewetki koktajlowe, małże; 
suszone pomidory; szynka szwarcwaldzka)

Sos pomidorowy - pomidory pelati, pulpa pomidorowa, sól, cukier, pieprz, czosnek, oregano
Ciasto do pizzy - mąka pszenna, sól, cukier, woda, mleko, oliwa, drożdże

Produkty podkreślone zawieraja alergeny pokarmowe. Pełen wykaz alergenów dostępny w lokalu. Przy obsłudze powyżej ośmiu osób, obsługa kelnerska 10% wartości rachunku. Do wszystkich dań na wynos doliczamy koszt opakowania – 0,50 zł. – danie wegetariańskie  – danie ostre – danie pikantne  – danie bardzo ostre

mała
21 cm 

średnia
31 cm 

gigant
45 cm 

1. FILET Z PIERSI KURCZAKA     21.00
Pierś kurczaka (400 g  /  150 g)

2. FILET Z PIERSI KURCZAKA PO HAWAJSKU     23.00
Pierś kurczaka zapiekana z ananasem i serem (400 g  /  150 g)

3. FILET Z PIERSI KURCZAKA PO SZWAJCARSKU    23.00
Pierś kurczaka zapiekana z pieczarkami i serem (400 g  /  150 g)

4. FILET Z PIERSI KURCZAKA PO WŁOSKU    24.00
Pierś kurczaka z serem mozzarella z zalewy, pomidorami i bazylią (400 g  /  150 g)

5. FILET Z PIERSI KURCZAKA PO MEKSYKAŃSKU      24.00
Pierś kurczaka zapiekana z papryką jalapeño, boczkiem, czerwoną cebulą i serem (400 g  /  150 g)

Dania obiadowe podawane są z frytkami oraz z ogórkiem konserwowym. 

Świeże warzywa (sałata lodowa, pomidor, ogórek, papryka) za dopłatą 6 zł

Dania obiadowe

1. PASTA LAZUR       23.00
Makaron w sosie śmietanowym z serem pleśniowym, szpinakiem,  
czosnkiem i serem Grana Padano

2. PASTA ALLA CARBONARA     23.00
Makaron w sosie śmietanowym z boczkiem, cebulą, czosnkiem i serem Grana Padano

3. PASTA PICCANTE      24.00
Makaron z kurczakiem, papryką, cebulą, imbirem, oliwą i bazylią w sosie słodko–ostrym

4. PASTA DIABLO      24.00
Makaron  w sosie pomidorowo-ostrym z  kurczakiem, papryką chili, papryką, oliwą i bazylią

5. PASTA BROCCOLI    26.00
Makaron w sosie śmietanowym z brokułami, kurczakiem, serem pleśniowym, 
mozzarellą w zalewie i serem Grana Padano

6. PESTO Z KURCZAKIEM 23.00
Makaron w sosie bazyliowym z kurczakiem, oliwa, pestkami slonecznika i serem Grana Padano

7. PESTO Z SUSZONYMI POMIDORAMI   23.00
Makaron w sosie bazyliowym, oliwkami, suszonymi pomidorami, oliwą, 
pestkami dyni i serem Grana Padano

8. PASTA CURRY   25.00
Makaron w sosie śmietanowym z kurczakiem, papryką, cebulą, fasolką szparagową z pastą curry 

Pasta
Makaron do wyboru: penne lub spaghetti. Dania min. 400 g

� zza
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