
 

 

 
ITALIA 

RESTAURACJA RODZINNA, PIZZERIA,KAWIARNIA 
                 Czyli niewielki,przytulny lokalik...  
           Prowadzony z prawdziwie włoską pasją! 

Murowana Goślina 
ul. Poznańska 10a 
tel./ fax: 61 8112 935 
www.pizza-italia.pl 

 
ZAMÓWIENIA NA TELEFON 

na miejscu i na wynos, 
POLECAMY REZERWACJĘ 

            LOKALU NA IMPREZY 
                         ZAPRASZAMY: 
          od wtorku do soboty   13.00 – 22.00 

             niedziela                         13.00 – 21.00 
ZADZWOŃ i zarezerwuj stolik! 

tel. :61 – 8112 – 935 
Jeśli zależy Ci na czasie zadzwoń i zaproponuj odbiór                                        
dania we własnym zakresie, 
postaramy się przygotować je jak najszybciej. 
Ponadto będziesz mógł skorzystać z bogatej   oferty 
naszego SKŁADU PIWA (posiadamy w sprzedaży 
ponad 120 pozycji z całego świata, w tym cydr)  
 

                ZAPRASZAMY!!! 
 

SZUKAJ NAS NA FB:) 

 

 

PASTE - MAKARONY       

                                    

Spaghetti Bolognese - z sosem bolońskim                                             17,00  

Spaghetti alla Carbonara - z boczkiem, cebulą ,odrobiną śmietany      17,00                                                

Spaghetti Aglio, Oglio e Peperoncino czosnek, olej, ostra papryka     17,00                                                       

Spaghetti al Frutti di Mare rosso - z owocami morza                             20,00                                                                 

Spaghetti Napoli - w sosie ze świeżych pomidorów                                 16,00 

Spaghetti Funghi - z pieczarkami w białym sosie                                    17,00                                 

Penne Mari e Monti 

z krewetkami i pieczarkami w sosie pomidorowym                                   18,00  

Penne Boscaiola 

zielony groszek, pieczarki, sos śmietanowy                                              17,00  

 Penne all'Arrabbiata w sosie pikantnym z boczkiem, 

 cebulą i czosnkiem                                                                                   18,00                                                                                               

Penne Della Casa po domowemu z kabanosem, pieczarkami, marchewką, 

brokułami w sosie śmietanowym                                                               18,00                                                  

Tortellini Gorgonzola                                                                              17,00  

 Tortellini Bolognese 

pierożki mięsne w sosie bolońskim                                                           18,00  

Tortellini Quatro Formaggio 

pierożki mięsne z czterema serami                                                           19,00  

Tortellini Panna, Prosciutto e Pisselli 

pierożki mięsne ze śmietaną, szynką i groszkiem                                    18,00  

Tortellini Carbonara 

pierożki mięsne z szynką i cebulą w śmietanie                                         18,00                                                 

Tortellini Pesto                                                                                        17,00  

Tortellini con Broccoli alla Panna  

pierożki mięsne z brokułami w śmietanie                                                  18,00  

Tortellini Milanese 

pierożki mięsne z pomidorami pellati, pieczarkami i tymiankiem              19,00                                                   

Tortellini ai Funghi 

pierożki mięsne w sosie pieczarkowym                                                    18,00  

Tagliatelle al Tonno Rosso 

makaron wstążki z tuńczykiem  w sosie pomidorowym                            18,50                               

Tagliatelle al Pollo 

makaron wstążki z kurczakiem i szpinakiem w śmietanie                        21,00                                                             

Tagliatelle Forte -z pieczoną karkówką i cebulą w ostrym sosie pomidorowym                                                                                       

21,00 

Canneloni con Carne z farszem mięsnym                                             20,00  

Canneloni Spinaci z farszem szpinakowym                                           20,00  

 Lasagne Bolognese                                                                              19,00 

 Lasagne Spinaci                                                                                    19,00 

RISOTTI – POTRAWY Z RYŻU 

Risotto Al Funghi 

ryż w sosie pomidorowym z grzybami                                                      17,00  

Risotto Frutti di Mare  
ryż w sosie pomidorowym z owocami morza                                            19,00  

  
 

 

PIZZA DLA DZIECI 

Pizza dla dzieci 1                                                                                        11,00 
sos pomidorowy,ser,szynka                                                                          
 Pizza dla dzieci 2                                                                                       10,00 
sos pomidorowy,ser                                                                           
Pizza dla dzieci  3                                                                                       11,00 
sos pomidorowy,ser,pieczarki  
Pizza dla dzieci 4                                                                                        11,00 
 sos pomidorowy,ser,salami 
Pizza z nutellą-chrupiące  świeżo wypieczone ciasto, pyszna czekolada  10,00                                                                                    

DODATKI DO PIZZY 

Ciasto                                                                                                                         8,00 
Cebula, czosnek, sos pomidorowy                                                                         2,00 
Mięsne,  rybne                                                                                                           5,00              
Pozostałe , sos czosnkowy                                                                                      3,00                                                                                            
 

CARNE DI MAIALE – dania mięsne wieprzowe 

SCALLOPINA ALLA GORGONZOLA                                                     25,00 
Trzy medaliony schabowe w sosie serowym                                           
SCALLOPINA AL FUNGHI                                                                      25,00 
Trzy medaliony schabowe z pieczarkami w sosie pomidorowym 

 

CARNE DI MANZO – dania mięsne wołowe 

BISTECCA AI FERRI                                                                                27,00 
mięso wołowe z grilla (150g)  
 BISTECCA ALLA GORGONZOLA                                                          27,00 
mięso wołowe w sosie serowym(150g)   
 BISTECCA PEPE VERDE                                                                        27,00 
mięso wołowe w sosie śmietanowym z zielonym pieprzem(150g)  
 BISTECCA AI FUNGHI                                                                             27,00 
mięso wołowe w sosie pomidorowym z grzybami (150g)           
  

Do każdego dania mięsnego zestaw surówek gratis!!! 

Dodatki: 

             Warzywa zapiekane serem     10,00  
             Ryż                                              6,00 
             Pieczone ziemniaki                    6,00 

Sałatki przygotowujemy na Państwa życzenie, prosimy 
zapytać o dostępność składników:) 

DANIA POLSKIE 

 FILET DROBIOWY Z GRILLA (150g)                                          23,00 
 KOTLET SCHABOWY  (150g)                                                     24,00 
 BRIZOL WOŁOWY (150g)                                                           28,00 
 Pieczarki, szparagi i mała niespodzianka… 

Napoje 

Pepsi,mirinda,7up, tonic   0,2l    woda 0,3l                                                    5,00                             
 Soki                                       0,2l                                                                     5,00 
 Lipton Ice T ,pepsi               0,5l                                                                     6,00 
 

Kawa z ekspresu 8,00, cappucino 9,00, caffe latte 
9,00,espresso 8,00  
 
naturalna czekolada na gorąco 11,00 , herbata 5,00 , 
herbata z konfiturą 7,00. 
 
 

http://www.pizza-italia.pl/


 

 

 

ZUPPE – ZUPY produkcji własnej:) 

  Barszcz czysty                                                                           8,00          
  Barszcz z tortellini                                                                   9,00  
  Zupa cebulowa z grzankami                                                 9,00 
  Zupa czosnkowa z grzankami                                               9,00 
  Żurek  na naturalnym zakwasie                                           10,00  
  Żurek w chlebie                                                                        11,50 
  Krem z pomidorów                                                                  9,00 
 

ANTIPASTI – PRZYSTAWKI 

  Panino al aglio – chlebek czosnkowy                                   10,00 

  Formaggio da Forno – ser zapiekany 

   z pomidorami i świeżą bazylią                                                  19,00 

  Camembert alla Giovanna – camembert zapiekany        17,00 

  Insalata Frutti di mare – sałatka z owoców morza            18,50 

  Broccoli al Forno – brokuły z pomidorami zapiekane 

  serami                                                                                          16,00 

 

FRUTTI DI MARE 

  Calmari all’ Italia – panierowane kalmary                            28,00 

  Calmari Pepe Verde – kalmary w sosie śmietanowym 

   z zielonym pieprzem                                                                   30,00 

  Scampi ai Ferri (6 szt.)  - krewetki z grilla                              32,00 

  Scampi ai Formaggio  (6 szt.) – krewetki   

  w sosie serowym                                                                         34,00 

 

SPECJAŁY NIETYPOWE 

  Gyros –kawałki piersi kurczaka z surówkami, sosem czosnkowym, 

   zapieczone w cieście                                                           21,00 

  Zestaw orientalny – dwa dania: zupa cebulowa, 

  kurczak z warzywami , ryż                                                    30,00 

  Kanapka  „RZYM” – karkóweczka na świeżo wypieczonym, 

   chrupiącym cieście , surówki, sos czosnkowy                 23,00 

   

NALEŚNIKI 

  Naleśniki na słodko 2 szt.                                                

  ( z owocami ,  bitą śmietaną, polewą )                                 16,00 

  Naleśniki z serem i cukrem pudrem                                     15,00                                                                

  Naleśniki ze szpinakiem  2 szt.                                             17,00                                  

  Naleśniki z warzywami 2 szt.   

  na słodko – kwaśno                                                               16,00 

  Ze słodkości…  
  Ryż zapieczony z jabłkiem, cynamonem                    16,50   

 Wypiek Asi                                                       8,00-11,00 

  Szarlotka  w zestawie z kawą                                14,00 

 
 

ZAPIEKANKI  

Zapiekanka Italia                                                                           19,50                                                               
makaron penne, z szynką, salami, kabanosem,  
bekonem w sosie własnym                                                               
 Zapiekanka Ludowa                                                                     19,00                                                                            
ziemniaki zapiekane z mięsem mielonym, porem i marchewką w sosie 
śmietanowym                                                                                     
Zapiekanka Tradycyjna                                                                  19,00 
makaron penne zapieczony z mięsem mielonym i pieczarkami, cebulą i 
czosnkiem                                                                                                                                                                      
Zapiekanka Pikantna                                                                      19,00 
ryż zapieczony z pomidorami, papryką, kurczakiem, brokułami, cebulą i śmietaną 
na ostro, w sosie pomidorowym                                                                               
Zapiekanka Chińska                                                                        19,00                                      
makaron penne, schab, kukurydza, ananas, sos słodko-kwaśny       
Zapiekanka Szpinakowa                                                                  19,00 
ziemniaki zapieczone ze szpinakiem, jajkiem sadzonym i kubek kefiru  
Zapiekanka Dworska                                                                       18,00 
kawałki kurczaka zapieczone z ziemniakami i brokułami w sosie  
śmietanowo- pomidorowym                                                                        
Zapiekanka Cesarska                                                                     18,00 
makaron penne ze schabem, ananasem, śliwką, papryką i cebulą 
 na oliwie zapieczony z żółtym serem posypany sezamem                                       
Zapiekanka Domowa                                                                      19,00 
ziemniaki z kurczakiem, marchewką i koperkiem w śmietanie                   
Zapiekanka Ziołowa                                                                        19,00 
ziemniaki, mięso mielone, cebula czerwona, bazylia, majeranek, 
 czosnek, tymianek                                                                                                    
Zapiekanka Chłopska                                                                    19,00 
mięso mielone zapieczone z ziemniakami, papryką, marchewką oraz papryką 
chili  
Zapiekanka Zakręcona                                                                   21,00 
makaron świderki z boczkiem, kiełbasą zapieczone z pomidorami, 
 papryką, brokułami, pieczarkami. kukurydzą i cebulą w śmietanie  
Zapiekanka Rustykalna                                                                  18,00 
ziemniaki zapieczone z kiełbasą, pomidorami i serem  
Zapiekanka Florencka                                                                    20,00 
makaron świderki, kurczak, kukurydza, papryka, marchewka, 
 cebulka  
Zapiekanka Zbójecka                                                                     22,00 
ziemniaki zapieczone z szynką, salami, kabanosem, 
 bekonem, cebulą , pomidorem 
Zapiekanka Sycilijska                                                                   22,00 
ryż, małże, krewetki, ośmiornice, kałamarnice, oliwki, kapary, czosnek, cebula, 
pomidory pellati, śmietana  
Zapiekanka Furmańska                                                                 19,00 
ziemniaki, boczek, pomidor, pieczarki, cebula  
Zapiekanka di Giuseppe- ziemniaki zapieczone z szynką, salami, kabanosem, 
bekonem, cebulką, pomidorem, ogórkiem kiszonym w sosie pomidorowym                                
22,00              
 
 

   

 
PIZZA 

1. Margherita  - sos pomidorowy, ser                                                                            14,00                                                                            
2. Salame - sos pomidorowy, ser, salami)                                                                     16,50            
3. Prosciutto - sos pomidorowy, ser, szynka                                                                16,50 
4. Tre Formaggi - sos pomidorowy, 3 rodzaje sera                                                       18,00 
5. Sicilliana - sos pomidorowy, ser, sardynki, kapary, czosnek                                     19 ,00 
6. Peperone - sos pomidorowy, ser, papryka peperoni                                                  16,00   
7. Vegetariana - sos pomidorowy, ser, papryka, pieczarki, cebula, szparagi,                22,00 
 kapary  
8. Capriciosa - sos pomidorowy, ser, szynka, pieczarki                                                19,00 
9. Pescatore - sos pomidorowy, ser, tuńczyk, cebula                                                    19,00 
10. Marinara - sos pomidorowy, ser, krewetki, małże                                                    19,00                                          
11. Funghi - sos pomidorowy, ser, pieczarki                                                                  16,50                                                       
12. Romana - sos pomidorowy, ser, salami, ananas, cebula                                         20,00 
13. Banana - sos pomidorowy, ser, szynka, banan                                                        19,00 
14. Quattro Stagioni - sos pom., ser, szynka, pieczarki, krewetki, małże,szparagi       25,00 
15. Tropicana - sos pomidorowy, ser, szynka, ananas, brzoskwinia, banan                  23,00  
16. Paesana - sos pomidorowy, ser, bekon, cebula, papryka, pieprz                             20,00  
17. Strong -sos pomidorowy, ser, peperoni, pieczarki, pieprz, cebula, kapary               22,00  
18. Busola -sos pomidorowy, ser, szynka, krewetki                                                       19,00  
19. Deliciosa - sos pomidorowy, ser, bekon, oliwki, czosnek, cebula                            20,50                 
20. Labella - sos pomidorowy, ser, szynka, kabanos, papryka                                       20,00 
21. Venezia - sos pomidorowy, ser, salami, papryka                                                      18,00 
22. Diavolo - sos pomidorowy, ser, szynka, oliwki, karczochy                                        22,00 
23. Calzone (pieróg) - sos pomidorowy, ser, szynka, pieczarki, papryka, cebula           23,00 
24. Santa Lucia - pokrojone pomidory, ser, szynka, papryka, cebula                            20,00  
25. Autunno - sos pomidorowy, ser, schab, ananas, śliwki, orzechy                             23,00 
26. Carlo - sos pomidorowy, ser, kurczak, pomidory, brokuły                                        20,00 
27. Frutti di Mare - sos pomidorowy, ser, tuńczyk, małże, krewetki, anchois                26,00 
28. Mexicana - sos pom.,ser, kabanos,czerwona fasola, fasolka szparagowa,  
      cebula,papryka                                                                                                          23,00 
29. Umberto - sos pomidorowy, ser, salami, pomidor, camembert                                20,00  
30. Familijna - sos pomidorowy, ser, szynka, pieczarki, papryka( dla 4-5 osób)           45,00 
31. Cent’anni – sos pomidorowy, ser, cebula, czosnek                                                 16,00 
32. Bolognese – sos pomidorowy, ser, sos boloński, sos czosnkowy                           21,00 
33. Rzeźnicka - sos pomidorowy, ser, szynka, bekon, salami, kabanos                        25,00 
34. Orient - sos pomidorowy, ser, kurczak z curry, cebula, papryka                              20,00 
35. Farmerska - sos pom., ser, boczek, bekon, kiełbasa, cebula,pieczarki                    25,00 
36. Carbonara - sos śmietanowy, ser, boczek wędzony, por, jajko, koperek                 21,00 
37. Italia - sos pomidorowy, ser, świeże pomidory, mozarella, bazylia, oliwki                20,00  
38. Pesto - sos pomidorowy, ser, mięso kebab, cebula, sos pesto                                21,00  
39. Corrida - sos pom., ser, wołowina, salami, pieczarki, cebula, papryka                    23,00 
40. Pizza Kebab - sos pom., ser, mięso kebab, cebula, pepperoni, sos czosnkowy     22,00 
41. Pizza Gyros - sos pomidorowy, ser, wieprzowina, cebula                                       20,00  
42. Giovanna - sos pom., ser, mozzarella, pomidory, sałata rucola                              20,00 
43. Luigi -sos pomidorowy, ser, oliwki, kapary, czosnek                                               19,00 
44. Piccanta - sos pom., ser, mięso mielone, cebula, kapary (na ostro)                       19,00 
45. Hawajska - sos pomidorowy, ser, szynka, ananas                                                  19,00 
46. Mista - sos pomidorowy, ser, szynka, salami, cebula, pieprz                                   20,00 
47. Pizza Szefa - sos pom., ser, szynka, pieczarki, tuńczyk, karczochy,  
wieprzowina                                                                                                                     26,00  
48. Rzymska - sos pomidorowy, mozzarella, bekon, pieprz                                           19,00 
49. Wiejska - sos pomidorowy, ser, ziemniaki, ogórek kiszony, sos czosnkowy            20,00 
50. Dei Ragazzi - sos pomidorowy, ser, kurczak, kukurydza, pieczarki                          21,00 
51. Dei genitori –sos pomid., ser, szynka, pieczarki, pieczona karkówka                      21,00    

 
Na deser polecamy domowe ciasta, dziś czekoladowe, 

jutro szarlotka a pojutrze kto to wie… 

Uprzejmie prosimy o podejście i złożenie zamówienia. 


