
   29,00PLNZ tuńczykiem 450 g.  
sałata, ogórek, pomidor, papryka,
kukurydza, cebula, tuńczyk,
sos czosnkowy-majonezowy/grzanka

29,00 PLNZ kurczakiem 450 g.  
sałata, ogórek, pomidor, papryka,
kukurydza, cebula, kurczak,
sos czosnkowy-majonezowy/grzanka

  29,00 PLNGrecka 450 g. 
sałata, ogórek, pomidor, papryka,
cebula, ser, peperoni, oliwki 
sos czosnkowy-majonezowy/grzanka

12,00 PLNZestaw surówek  

 33,00 PLNFantazja grillowanych warzyw 
z kurczakiem 300 g./100 g.

  36,00PLN
 

Sałatka Cezar z kurczakiem 

Sałatki

mix sałat z sosem Cezar  
300 g./100 g. pomidor, ogórek, bekon, 
kurczak, ser typu parmezan

Herbata Lipton 200 ml.        
Esspresso, crema 50 ml.    
Cappuccino 200 ml.             
Latte 300 ml.            
Latte macchiato 300 ml.        
Czekolada 300 ml.            
Kawa mrożona 300 ml.            
Kawa mocca 300 ml.            

        7,00 PLN
   8,00 PLN

          11,00 PLN
            14,00 PLN

         13,00 PLN
          10,00 PLN
         14,00 PLN
         14,00 PLN

Napoje

Napoje gorące

        0,5 l  10,00 PLN

          0,2 l  8,00 PLN

          0,5 l  7,00 PLN

              0,25 l  8,00LN

              33 l  8,00 PLN

  38,00PLN
 

Sałatka Cezar z krewetkami 
mix sałat z sosem Cezar  
300 g./100 g. pomidor, ogórek, bekon, 
krewetki, ser typu parmezan

Puchar lodowy                                                           

Lody dla dzieci mini                                                          

3 gałki lodów, rodzynki, owoce, 
bita śmietana, polewa jagodowa 
lub czekoladowa                                         

                     18.00PLN                                              

          12.00PLN                                            

Desery

     19,00PLN

                                          19,00PLN

Polędwiczki z kurczaka 2 szt.            
100/100g. (frytki, surówka)

Pizza mini                                   
200 g. (z szynką)

Menu dla dzieci

    10 szt. 24,00PLN
                                                      20 szt. 40.00PLN                                            
                                                      30 szt. 54.00PLN                                            

Dania obiadowe

Deska pieczonych żeberek (frytki i zestaw surówek) 500/150g.    

    17.00PLN
   8.00PLN

                                         14.00PLN
                                         17.00PLN

    27.00PLN
            35.00PLN

   36.00PLN
   37.00PLN

    37.00PLN

      40,00PLN
     35.00PLN
    30.00PLN
     40.00PLN
    40.00PLN
    38.00PLN

                                                   12.00PLN

                             38.00PLN

                             39.00PLN
     41.00PLN

Gulaszowa 450g. (kociołek)    
Barszcz czerwony 250 ml.     
Zupa dnia 450 ml.                                  
Flaki 450 ml.                                 

Pierogi z mięsem 6 szt./surówka     
Placek zbójnicki 300/300g.             
Filet z kurczaka (frytki i zestaw surówek) 300/150g.    
Grillowany filet z kurczaka  300/150g.    

Grillowany filet z kurczaka  300/150g.   
z pomidorem i serem mozarella (frytki i zestaw surówek)

z ananasem i serem mozarella (frytki i zestaw surówek)

Kotlet schabowy z kością (kapusta zasmażana, ziemniaki, lub frytki)
     Kebab zestaw (frytki i zestaw surówek) 150/150g.      
Pikantne skrzydełka 6 szt. (frytki i zestaw surówek)     

Karkówka z grilla (frytki i zestaw surówek) 500/150g.     
Kotlet devolaille (frytki i zestaw surówek) 300/150g.     
Kotlet szwajcarski (frytki i zestaw surówek) 300/150g.     

Ryba (miruna/dorsz) (ziemniaki, zestaw surówek) 300/150g.     
Mule (małże) w sosie śmietanowo-czosnkowym     

Placki ziemniaczane 2 szt.                                            

Kubełek pikantnych skrzydełek                                            

Golonka pieczona (ziemniaki, kapusta zasmażana) 300/150g.                                  39,00PLN

Polędwiczki z kurczaka 
w panierce, frytki 250/150g.                                                     30,00PLN     

      35.00PLNKotlet schabowy (frytki i zestaw surówek) 250/150g.

     

Świeżonka zestaw 250/150g.    31.00PLN

www.pizzeriacambi.pl

600 882 974

CAMBI
Restauracja

Pizzeria

0,3 l   8,00PLN          0,5 l  11,00PLN     

0,3 l   8,00PLN          0,5 l  11,00PLN     

Herbata Rozgrzewająca 250 ml.                12,00 PLN

Golonka Pasibrzucha (ziemniaki, kapusta zasmażana) 1000g.                                  65,00PLN

        0,85 l  15,00 PLN

Golonka 
PASIBRZUCHA 

NOWOŚĆ



1. Margherita                                                     

2. Vesuvio                                                                        

3. Super Vesuvio           

4. Pizza sandwich         

5. Bolognese                 

6. Cacciatore                 

7. Capriciosa                                                    

8. Amigo                       

9. Milano                                                   

10. Solemio                                    

11. Pepito                                        

12. Caniballe                

13. Romeo                        

14. Sycyliana                                           

15. Mamma mia                        

16. Papa Joe                        

17. Chief                              

18. Mexicana           
19. 4 sery           
20. Cambi           
21. Carbonara            

22. Kompozycja własna           

23. Pizza rodzinna          

                                                      29.00PLN
                                                      25.00PLN

                                         30.00PLN
  32.00PLN

                                                      30.00PLN

                                      31.00PLN

                                     32.00PLN

                           32.00PLN
                   32.00PLN

                     32.00PLN
       32.00PLN

             34.00PLN

                                34.00PLN
                36.00PLN
                37.00PLN

                   36.00PLN
     35.00PLN

  37,00PLN
      36.00PLN

   35.00PLN
    44.00PLN

 53.00PLN
                                       

                sos pomidorowy, ser                                         

                     ser, szynka                                                       

          ser, szynka, cebula                                           

      ser, kurczak, curry, świeże warzywa (pieróg)  

                ser, sos boloński, papryka                               

                ser, salami                                                       

                 ser, szynka, pieczarki                                      

                       ser, szynka,por, jajko                                      

                       ser, pieczarki, cebula, oliwki                             

                  ser, salami, jajko, papryka, cebula,                  

                     ser, boczek, cebula, oliwki, jajko                       

               ser, sos boloński, szynka, cebula, papryka       

                  ser, kiełbasa, papryka, cebula, oliwki                

              ser, pomidor, oliwki, rokpol                                

           ser, szynka, salami, cebula, pieczarki                

           ser, krewetki, czosnek, pomidor, rokpol                

                  ser, salami, boczek, cebula, kiełbasa                  

           ser, sos boloński, papryka, boczek, kiełbasa      

          mozarella, gouda, rokpol, brie, zapiekane oregano  

           ser, ziemniaki, boczek, salami, pomidor, cebula      

           ser, sos śmietanowy, brokuły, boczek,cebula    

           6 składników    
          śr. 42 cm, na grubym cieście dla całej rodziny  

          (dowolna kompozycja 6 składników)

24. Chicken        
25. Specjallo        
26. Don pedro        

  ser, kurczak, pieczarki      

   ser, por, peperoni, kurczak, kukurydza      

   ser, kurczak, czosnek, kukurydza, curry      

30.Vegetariana        
29.Rossa                 
28Tradycyjna           
27.Fungi                  

       ser, oliwki, cebula, por, papryka, pieczarki     
                ser, pomidory suszone, brokuły, pesto, ser sałatkowy       

           ser, pieczarki, cebula      
                 ser, pieczarki      

        ser, szynka, krewetki, tuńczyk      

    ser, krewetki, małże, tuńczyk      

          ser, szynka, krewetki      

          ser, szynka, krewetki, oliwki, pieczarki      

                  ser, szynka, krewetki, pieczarki      

                   ser, tuńczyk, krewetki    

                  ser, tuńczyk,     

                  ser, szynka, tuńczyk,     

                  ser, tuńczyk, por, majonez     

Pizza
Tradycyjne

Z kurczakiem         32 cm

Wegetariańskie       32 cm

31. Coloseum         
32. Frutti di mare    
33. Laubusola          
34.           
35. UFO                  
36. Laguna                   

37. Pesciatore                   

38. Opera                  
39. Tutto                 

Quatro stagioni

Lista alergenów w barze Dowóz 5 zł na terenie miasta Ceny obowiązują od 01.02.2023 r.

Chicken burger 1 szt.               

Kebab 1 szt.                               

Frytki 150g.                                 

Frytki duże stekhouse 200g.      

44.Hawai                 
45.Apollo                  
46.Parma    Nowość

     
     
    Z kurczakiem        zapiekana bułka z kurczakiem, serem mozarella,

                                        warzywami i sosem czosnkowym                                    

Panini
     
   
    Z bekonem            zapiekana bułka z sosem meksykańskim, pieczonym 

                                        bekonem, serem mozarella                                               
     

    Z szynką               zapiekana bułka z szynką, serem mozarella

                                        sosem czosnkowym i warzywami                                 

Dania gorące
Pieczywo czosnkowe 3 szt.         6.00PLN

Zapiekanka z pieca                   13.00PLN

Zapiekanka z pieca    
szynka/salami/surówka            15.00PLN

Spaghetti z pieca

4 sery z brokułami           300g./500g. z serem brie, rokpol, gouda, 

                                              mozarellą śmietaną i brokułami                             

                  ser, tabasco, szynka, peperoni, pieczarki      

                   ser, salami, peperoni, papryka, kiełbasa      

                   ser, szynka, salami, papryka, peperoni, 

                   czosnek,tabasco, jalapenos  

      ser, kebab, pomidor, cebula,          

      sos ostry turecki, sos czosnkowy          

40.Palermo                         

41.Peperoni                       

42.Wampir                    

43.Pizza kebabowa               

             ser, szynka, ananas      

                  ser, kurczak, ananas, por, rodzynki      

     
     dodatkowy sos
     pojemnik do sosu                                          

     
     pieczarki, cebula, papryka, por, kukurydza, groszek, curry, czosnek             
     ziemniaki pieczone, kapusta zasmażana, mix sałat        
     karton 32cm 2,00PLN / karton 42cm 3,00PLN      

     
     ser, owoce morza, wędliny, kurczak    

     
   z kurczakiem    makaron z kurczakiem i śmietanowym 

                                                      pesto z czosnkiem       
   Tagiatelle     

     
 z krewetkami    makaron z krewetkami i bekonem 

                                                      w sosie pom., śmiet.   
     Tagiatelle

Pikantne          32 cm

Na słodko            32 cm

Dodatki

     
   
          na gorącym półmisku pieczone ziemniaki z cebulką, 

                                         papryką, boczkiem, piersią z kurczaka, 

                                         pomidorem i zapiekanym serem                                    

Chłopskie jadło

     
       35.00 PLN      

                         35.00PLN

                       38.00PLN
                    39.00PLN

               40.00PLN

     32.00PLN

     32.00PLN
     40.00PLN
                                 

     
   6.00PLN           

      7.00PLN      

     
                                                 1.00PLN

                                                 1.00PLN

     
  7.00PLN      

     
     37.00 PLN      

     

                               19.00 PLN           
   
             19.00 PLN           

                19.00 PLN      

     
   
 
                                                        32.00PLN

                      34.00PLN

 
                                            34.00PLN

    
                                              34.00PLN

               18.00PLN

                              22.00PLN

                         10.00PLN

      12.00PLN

      33.00PLN
     34.00PLN
      34.00PLN

             33.00PLN
                       32.00PLN

                 29.00PLN
                      28.00PLN

    ser, szynka parmeńska, sos pom., rukola     

    pom. koktajlowe, ser typu parmezan
(lub Spinata piccante ) 

      37.00PLN
      38.00PLN
      37.00PLN
      38.00PLN
      37.00PLN
      35.00PLN

    32.00PLN
     34.00PLN
     34.00PLN

Z owocami morza i tuńczykiem   32 cm

                               30.00PLN

Bolognese (zapiekane)      300g./500g. z mięsem mielonym, sosem 

                                              pomidorowym i mozarellą z ziołami                       

Carbonara (zapiekane)     300g./500g. z boczkiem, cebulą, jajkiem, 

                                              śmietaną, parmezanem i mozarellą z ziołami          


