
DOWÓZ GRATIS!!!DO WSZYSTKICH  
AKADEMIKÓW

Dostawy:
Niedziela-Czwartek 12.00-22.00 

Piątek-Sobota 12.00-23.00

Sałatki
1. Sałatka z kurczakiem grillowanym i prażonym słonecznikiem (ok. 350g) ..... 15,95  

(sałata lodowa, pomidory koktajlowe, rukola, sos vinegret, mini Focaccia)* 
2. Sałatka ze szpinakiem i kurczakiem grillowanym (ok. 350g) ......................... 15,95  

(szpinak Baby, sałata lodowa, suszony pomidor, słonecznik prażony,  
sos musztardowo-miodowy, mini Focaccia) 

3. Sałatka z łososiem grillowanym (ok. 350g) (sałata lodowa, pomidory ��������������� 19,95  
koktajlowe, cebula czerwona, kapary, rukola, sos vinegret, mini Focaccia)*

4. Sałatka z gruszką i szpinakiem (ok. 350g) (gruszka, szpinak, sałata ��������������������15,95  
lodowa, ser Gorgonzolla, rukola, słonecznik prażony, suszony pomidor,  
krem balsamiczny, mini Focaccia)  
Dodatkowy filet drobiowy z grilla ..................................................................... 5,95

* Do sałatki podajemy sos koperkowy

Dodatki: Sos czosnkowy, chilli, dresing, koperkowy, musztardowo-mio-
dowy: 1,95 • Peperoni, oliwki, czosnek, pieczarki, cebula czerwona, cebu-
la karmelizowana: 2,55 • Sos bolognese, kapary, rukola, pomidory świe-
że: 2,95 • Salami, kurczak, ser Mozzarella, pomidory suszone, karczochy,  
pomidory koktajlowe, szpinak świeży, szynka włoska prosciutto cotto,  
papryka grillowana, mięso wieprzowe: 3,95 • Szynka włoska dojrzewająca 
prosciutto crudo, ser Gorgonzolla, łosoś, włoskie salami picante, sos Chut-
ney, kurczak curry, tuńczyk, ser Mascarpone, Chorizo, Pancetta: 4,95 • Ser 
Grana Padano: 5,95

Zamów dowóz za pośrednictwem naszej 
strony www i płać on-line!

www.zamowonline.staremetropolis.pl

Czas dostawy ustalany jest indywidualnie.
Dowozimy codziennie tylko na terenie Torunia.
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Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi 
oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. 
Przedstawione menu obowiązuje do czasu jego aktualizacji. 
Zastrzegamy sobie prawo do jego zmian.

Cena dostawy uzależniona jest od strefy - od 2,95 zł
Do ceny dania doliczony będzie koszt opakowania.

Stare Metropolis:

Nasze restauracje:
ul. Podmurna 28

ul. Łazienna 26
Toruń

*Promocja ważna do wyczerpania zapasów.
  Cena jednej puszki to 1 grosz.

NIE

PRZYJMUJEMY

PŁATNOŚCI

KARTĄ

PROMOCJA
*

DO KAŻDEJ PIZZY

DOSTAJESZ

PUSZKĘ PEPSI

DOSTAWCA MA PRZY SOBIE 25 ZŁ.
PROSIMY O TYM PAMIĘTAĆ PLANUJĄC PŁATNOŚĆ

www.staremetropolis.pl

Ręcznie wyrabiane 

     makarony

Pizza z pieca                         
  

      opalonego drewnem



Pasta al forno (PASTY ZAPIEKANE) 
Makarony do wyboru: Rigatoni, Zielone Tagliatelle, Czarne Spaghetti, 

Ravioli* (ok. 450g)
1. Czarne Spaghetti z kurczakiem w curry (kurczak, curry, cebula, sos śmietanowy) 16,95
2. Rigatoni z kurczakiem i szpinakiem (kurczak, szpinak, sos śmietanowy) �������������15,95 
3. Ravioli w sosie kremowym (pierożki z farszem �������������������������������������������������������� 17,95 

grzybowym, kurczak, pomidory, cebula, sos śmietanowo-pomidorowy)
4. Rigatoni z kurczakiem i sosem kurkowym (kurczak, kurki, ���������������������������������� 17,95  

cebula, sos śmietanowy) 
5. Zielone Tagliatelle z łososiem i szpinakiem (łosoś, szpinak, �������������������������������� 17,95 

sos śmietanowy, cebula, czosnek)
6. Lasagne Bolognese (sos bolognese, sos beszamelowy) ��������������������������������������������15,95

Pasta (PASTY NIEZAPIEKANE) 
   Makarony do wyboru: Rigatoni, Zielone Tagliatelle, Czarne Spaghetti, 

Ravioli* (ok. 450g)
1. Rigatoni Bolognese (sos bolognese, mięso, ser Grana Padano) ������������������������������� 14,95 
2. Zielone Tagliatelle z kurczakiem i sosem kurkowym (kurczak grillowany, ������� 16,95  

kurki, rukola, cebula, sos śmietanowy, ser Grana Padano) 
3. Zielone Tagliatelle z łososiem i szpinakiem (łosoś grillowany, szpinak, ������������ 19,95  

czosnek, cebula, sos śmietanowy) 
4. Czarne Spaghetti z Chorizo i sosem pomidorowym (kiełbasa Chorizo, ������������� 16,95  

pomidory, peperoni ostre, cebula, ser Grana Padano)

 *wymiana makaronu na Ravioli za dodatkową opłatą 3,95

Zupy
1. Zalewajka z borowikami (350ml) / Chłodnik (350ml) sezonowo ������������� 8,95 / 7,95 
2. Rosół z ręcznie wyrabianym makaronem i kawałkami kurczaka (350ml) ...... 6,95 
3. Krem z pomidorów z migdałami (350ml) ............................................................7,95

Dania główne 
W zestawie z ziemniakami puree lub kaszą z grzybami

1. Filet z grilla z suszonymi pomidorami, rukolą i pietruszką ............................. 21,95  
zapiekany z serem Mozzarella, podawany z ziemniakami puree 
(filet drobiowy 180g, warzywa sezonowe)                       

2. Wątróbka drobiowa z jabłkiem i cebulką podawana .......................................17,95  
z ziemniakami puree (wątróbka 180g, jabłko, cebula, warzywa sezonowe)

3. Karkówka duszona w sosie własnym podawana z kaszą ............................... 19,95  
(karkówka 200g, warzywa sezonowe) 

4. Żeberka w sosie miodowo-musztardowym podawane ������������������������������������� 25,95  
z ziemniakami puree (żeberka, sos musztardowo-miodowy, 
warzywa sezonowe) 

5. Polędwica z grilla z sosem kurkowym podawana z kaszą ���������������������������������24,95  
(polędwica wieprzowa 180g, kurki, warzywa sezonowe) 

6. Dorsz zapiekany w piecu w pikantnym sosie ��������������������������������������������������������21,95 
jarzynowo-pomidorowym podawany z ziemniakami puree 
(filet z dorsza 180g, marchew, pietruszka, seler, cebula, ziemniak)

Dodatki
Ziemniaki puree własnej roboty (250g) ............................................................. 4,95 
Kasza z grzybami (250g) ...................................................................................... 4,95 
Mini Focaccia (1szt) .............................................................................................. 3,95 
Warzywa sezonowe ............................................................................................ 4,95 

Pizza
1. Margherita (sos pomidorowy, ser mozzarella, bazylia) ���������� 12,95
2. Prosciutto (sos pomidorowy, ser mozzarella, �������������������������� 14,95  

szynka włoska gotowana prosciutto cotto)
3. Funghi (sos pomidorowy, ser mozzarella, pieczarki) �������������������������� 13,95

4. Capriciosa (sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka ������������������������������������������������ 15,95  
włoska gotowana prosciutto cotto, pieczarki) 

5. Prosciutto e Carciofi (sos pomidorowy, ser mozzarella, ������������������������������������������ 15,95  
szynka włoska gotowana prosciutto cotto, karczochy)

6. Chorizo (sos pomidorowy, ser, mozzarella, kiełbasa Chorizo, ����������������������������������� 16,95  
pieczarki, papryka grillowana, peperoni)

7. Pollo con funghi (sos pomidorowy, ser mozzarella, kurczak, ���������������������������������� 16,95  
pieczarki, papryka grillowana) 

8. Pollo con Gorgonzolla (sos pomidorowy, ser mozzarella, ����������������������������������������17,95  
kurczak, ser Gorgonzolla, pomidor)

9. Corrado (sos pomidorowy, ser mozzarella, salami, pieczarki, szynka włoska) ........16,95 
gotowana prosciutto cotto, cebula karmelizowana, peproni ostre)

10. Pepperoni (sos pomidorowy, ser mozzarella, papryka ���������������������������������������������� 16,95  
grillowana, włoskie salami picante, pepperoni ostre)

11. Mafia (sos pomidorowy, ser mozzarella, mięso wieprzowe, �������������������������������������� 16,95  
pieczarki, czosnek, peperoni ostre) 

12. Romano (sos pomidorowy, podwójny ser mozzarella, salami, �����������������������������������17,95  
cebula karmelizowana, szynka włoska gotowana prosciutto cotto) 

13. Salami Picante (sos pomidorowy, ser mozzarella, włoskie ����������������������������������������17,95  
salami picante, oliwki, cebula czerwona)

14. 4 Seasons (sos pomidorowy, ser mozzarella, 1/4 pieczarki, 1/4 oliwki, ���������������������� 15,95  
1/4 szynka włoska gotowana prosciutto cotto, 1/4 karczochy) 

15. Leonardo (sos pomidorowy, ser mozzarella, kurczak, salami, �����������������������������������17,95  
szynka włoska gotowana prosciutto cotto, cebula karmelizowana)

16. Tonno (sos pomidorowy, ser mozzarella, tuńczyk, oliwki, ������������������������������������������17,95  
cebula karmelizowana, oregano)

17. Salami con Gorgonzolla (sos pomidorowy, ser mozzarella, salami, ������������������������17,95  
ser Gorgonzolla, pieczarki, oregano) 

18. Wegetariana (sos pomidorowy, ser mozzarella, karczochy, oliwki, ����������� 16,95  
papryka grillowana, pieczarki) 

19. Pancetta (sos pomidorowy, ser mozzarella, włoski boczek Pancetta, �����16,95  
papryka grillowana, cebula czerwona) 

20. Parma (sos pomidorowy, ser mozzarella, suszone pomidory, ������� 18,95  
szynka włoska dojrzewająca prosciutto crudo, rukola) 

Pizza bez sosu pomidorowego
1. Quattro Formaggio (ser mozzarella, ser Mascarpone, ������������������ 17,95  

ser Gorgonzolla, ser mozzarella biała)
2. Pera con Gorgonzolla (oliwa, ser mozzarella, gruszka, ser Gorgonzolla, ����������������17,95 

rukola, prażony słonecznik, krem balsamiczny)
3. Tartufo (ser Mascarpone, pasta truflowa, oliwki czarne, ������������������������������������������� 18,95  

rukola, włoskie salami picante)
4. Carbonara (sos śmietanowy, włoski boczek - Pancetta, jajko, ���������������������������������� 16,95  

cebula, czosnek, ser mozzarella, natka pietruszki) 
5. Focaccia (podpłomyk, oliwa z oliwek, rozmaryn, sól morska) ������������������������������������� 7,95

Pizza Ripiena (PIZZA FASZEROWANA)
1. Bolognese (ser mozzarella, sos bolognese, ���������������������������������������������������������������� 19,95  

mięso, cebula karmelizowana)
2. Spinacio con pollo (ser mozzarella, szpinak, cebula, kurczak) �������������������������������� 19,95
3. Spinacio con Gogronzolla (ser mozzarella, szpinak, cebula, ser Gogronzolla) ������ 19,95 
4. Pollo con curry (ser mozzarella, kurczak, curry, cebula karmelizowana) ���������������� 19,95

Pizza Calzone
1. Calzone Antonio (ser mozzarella, kurczak, pieczarki, papryka grillowana) ������������ 15,95 
2. Calzone Mafia (ser mozzarella, mięso wieprzowe, pieczarki, czosnek, �������������������� 15,95  

                      peperoni ostre)
Pizza Sandwich

1. Pollo (ser mozzarella, kurczak, pomidor, ogórek, ��������������������� 13,95  
    cebula czerwona, sałata lodowa, dressing)
2. Mięso wieprzowe (ser mozzarella, mięso wieprzowe, ������������ 13,95   
    pomidor, ogórek, cebula czerwona, sałata lodowa, dressing)

Do naszej Pizzy  
używamy 

oryginalnych,  
włoskich 

produktów.

Wszystkie nasze makarony  
są codziennie ręcznie wyrabiane przez naszych kucharzy

Wszystkie pasty są zapiekane z serem mozzarella  w piecu opalanym drewnem

O MENU SEZONOWE ZAPYTAJ OBSŁUGĘ LUB SPRAWDŹ NA STRONIE:

www.zamowonline.staremetropolis.pl


