
dotyczy pizzy z min. 2 składnikami

MEGA PIZZA DO 2 SKŁADNIKÓW

za 29,50
oferta ważna w lokalu i dostawie

ŚREDNIA PIZZA DO 2 SKŁADNIKÓW

za 25,50
oferta ważna w lokalu i dostawie

DUŻA PIZZA DO 2 SKŁADNIKÓW

za 27,50
oferta ważna w lokalu i dostawie

ZAMÓW 3 PIZZE

a otrzymasz 50% zniżki
oferta ważna w lokalu i dostawie

ZOSTAŃ NASZYM FANEM NA FACEBOOKU. 
www.facebook.com/PizzaChicagos

Możliwość płatności
kartą kredytową
również w dostawie
(proszę zgłosić przy składaniu zamówienia)

CH
ICAGO’S

PASTA & GRIL
L

PIZZAPIZZAPIZZA
®

Organizujemy przyjęcia okolicznościowe oraz spotkania biznesowe.
Zapraszamy na transmisje sportowe. Możliwość zamówień online  www.chicagospizza.pl

DRUGA PIZZA

za 4,90 zł
oferta ważna w poniedziałki i wtorki
(dotyczy pizzy z min. 2 składnikami)

druga pizza nie może być droższa od pierwszej

DRUGA PIZZA

70% TANIEJ
oferta ważna od środy do niedzieli

(dotyczy pizzy z min. 2 składnikami)
druga pizza nie może być droższa od pierwszej

po
prostu

pycha
po

prostu
pycha

ul. Janowskiego 9
/róg Romera

www.chicagospizza.pl 22 649 21 12
22 649 22 42kom. 503 753 753

godziny otwarcia:
codziennie 11-23, Pt. - Sob. 11-24

Oferta ważna tylko z dostawą. Obszar dostawy ograniczony. 
Oferty promocyjne ważne do wydania nowej ulotki. Promocji 
nie można łączyć ze sobą. Ulotka nie stanowi oferty handlowej. 
Minimalna wartość zamówienia wynosi 23 zł. w produktach 
własnych. Kierowca ma przy sobie tylko 20 zł. Zatrudnimy osoby 
do roznoszenia ulotek, kierowców z własnym samochodem 
oraz z własnym skuterem. DOSTAWA BEZPŁATNA



CH
ICAGO’S

PASTA & GRIL
L
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®

                

NAPOJE 1 litr  
6,90 

SOKI 1 litr
6,90

cz. porzeczka
pomarańcza

jabłko
grejpfrut

SKOMPONUJ SWOJĄ PIZZĘ!
Szynka, pepperoni, bekon, wołowina, kiełbasa, wiejska kiełbasa, 
kebab z kurczaka, tuńczyk, krewetki, małże, anchois, jajko, pieczarki, 
cebula, ananas, oliwki, pomidor, ogórek, papryka, kukurydza,  
chipsy nachos, papryka jalapeno, żurawina, świeży czosnek,  
ser favita, mozzarella, gouda, dor blue, rucola, szynka dojrzewająca, 
                                                                 parmezan, pomidorki koktajlowe.

Zamów online www.chicagospizza.pl
22 649 21 12   22 649 22 42

                       PASTA
SPAGHETTI BOLOGNESE
spaghetti z tradycyjnym sosem
bolońskim z mięsa i pomidorów
SPAGHETTI CARBONARA
spaghetti z tradycyjnym sosem ze 
śmietany, jajka, bekonu i parmezanu
PENNE CON CRIMINI
penne z sosem pieczarkowym, cebulą
i kurczakiem z dodatkiem parmezanu
PENNE ALFREDO
penne z gorgonzolą, grilowanym
boczkiem w lekkim sosie kremowym
PENNE SPINACHI
penne ze szpinakiem podawane z sosem
czosnkowo śmietanowym
PENNE SPINACHI SALMON
penne ze szpinakiem i łososiem  
podawane z sosem śmietanowo-
czosnkowym
PENNE CHICKEN JALAPENO
penne z kurczakiem, papryką, cebulą,
czosnkiem jalapeno w sosie pomidorowo-
śmietanowym

23,90

18,90

21,90

21,90

23,90

21,90

20,90

             DANIA GŁÓWNE
KURCZAK ALFREDO
panierowane paski piersi kurczaka 
z sosem alfredo z gorgonzoli, 
pieczonymi ziemniakami i sałatką
ANTRYKOT Z KURCZAKA
panierowana pierś kurczaka
z pieczonymi ziemniakami i sałatką
KARKÓWKA Z GRILLA
przeplatana bekonem i śliwką
z pieczonymi ziemniakami i sałatką
KOTLET PARMIGIANA
kotlet schabowy zapieczony z sosem i 
serem mozzarella, podany z pieczonymi 
ziemniakami i sałatką
POLĘDWICZKI WIEPRZOWE
w sosie śmietanowo-kurkowym

24,90

23,90

23,90

22,90

28,90
     BURGERY W CHICAGO’S 
CLASSIC BURGER  
mięso wołowe, sałata, pomidor, cebula,  
ogórek, frytki, coleslaw
CHEESE BURGER  
mięso wołowe, ser, sałata, pomidor,  
cebula, ogórek, frytki, coleslaw
BACON BURGER  
mięso wołowe, bekon, ser, sałata,  
pomidor, cebula, ogórek, frytki,  
coleslaw

DOUBLE BURGER + 6 zł
burgery z wołowiny sezonowanej

24,50

28,50

26,50

                       INNE
SAŁATKA COLESŁAW
surówka z białej kapusty z majonezem
PIECZYWO CZOSNKOWE
3 sztuki bez sera
PIECZYWO CZOSNKOWE
3 sztuki z serem  (extra dodatek 
pepperoni, szynka, pieczarki 1,50)
SKRZYDEŁKA CHICKEN WINGS 6/10 SZT.
pikantne skrzydełka kurczaka,
podawane z sosem barbecue
PIECZARKI FASZEROWANE   6 SZT.

4,00

6,90

14,90/
18,90

7,90

9,90

ZUPY
ŻUREK
wiejski żurek z 
kiełbasą i jajkiem
POMODORO
krem z pomidorów  
z mozzarellą
i ziołowymi  
grzankami
GULASZOWA
zupa gulaszowa 
z pieczywem
czosnkowym

7,50

7,50

10,50

             MEGA SAŁATKI
ŚRÓDZIEMNOMORSKA
rucola z mozzarellą, susz. i śwież. pomid.
papryką, oliwkami, czerw.cebulą, oliwami
POLLO
mieszane sałaty z grilowanym kurczakiem,
pomidorkami, ogórkiem i sosem miodowo
-musztardowym, posyp. praż. słonecznik
GRECKA
mieszane sałaty z serem favita,
pomidorkami, ogórkiem, oliwkami, 
cebulą i sosem ziołowym
CHICKEN RUCOLA
rucola z winegretem ziołowym,
grilowanym kurczakiem, pomidorkami,
czerw. cebulą, ogórkiem z sosem alfredo 
z gorgonzoli z dodatkiem parmezanu

21,50

20,90

20,90

22,90

        CHICAGO'S BURGER
mięso wołowe, bekon, ser, jajko sadzone, 
sałata, pomidor, cebula ogórek, frytki, 
coleslaw

HOT BURGER  
mięso wołowe, sałata pomidor, cebula, 
ogórek, jalapeno, chipsy nachos, frytki, 
coleslaw 
2 sosy do wyboru: majonezowy, bbq, hot chili, 
amerykański

29,50

27,50

     Sosy do pizzy: pomidorowy, diablo, czosnkowy, bbq                1,90

PIZZA

  2,50         3,00         3,50         4,00

 17,90    22,90    25,90    29,90

 30,90    33,90    37,90    41,90
 25,90    28,90    31,90    34,90

 31,90    34,90    38,90    42,90
 26,90    29,90    32,90    35,90

 32,90    35,90    39,90    43,90

 33,90    36,90    40,90    44,90

 27,90    30,90    33,90    36,90

 28,90    31,90    34,90    37,90

 34,90    37,90    41,90    45,90
 29,90    32,90    35,90    38,90

MARGHERITA
ser mozzarella, sos
CAPRICIOSSA
szynka, pieczarki
HAWAII
szynka, ananas
FLAMBEE
sos śmietanowy, cebula, bekon
PEPPERONI
kiełbasa pepperoni
BUFFALO
wołowina, bekon, cebula
PRIMAVERA
bekon, pepperoni, cebula
MR. HAMBURGER
wołowina, bekon, szynka
PRINCESSA
szynka, krewetki, ananas
KEBAB
kebab z kurczaka, cebula, sos jogurt.-czosnk.
FARMERSKA
kiełb., wiejska kiełb., bekon, ogórek, cebula
GRECKA
cebula, oliwki, ser favita, pomidor
VEGETARIANA
pieczarki, papryka, cebula, kukur., pomidor
ANGIELSKA
szynka, jajko, pieczarki, bekon
WIEJSKA
podwójna wołowina, cebula
GÓRALSKA
ser góralski, cebula, bekon, żurawina
RUCOLA
dor blue, susz. pomidory, rucola, czosnek
PHILADELPHIA
sos śmiet., cebula, pieczarki, pepperoni, bekon
NEW YORKER
pepperoni, szynka, bekon, pieczarki
QUATRO CHEESE
mozzarella, gouda, dor blue, ser favita
TEXAS
cebula, wołowina, bekon, jalapeno
LA BELLA
szynka, kiełbasa, papryka, oliwki
CALIFORNIA
pieczarki, bekon, wołowina, cebula
BOSTON
cebula, pieczarki, szynka, bekon
AMERICANA
podwójna wołowina, podw., bekon
HOT MEXICAN
cebula, wołowina, chipsy nachos,
papryka jalapeno
FRUTTI DI MARE
małże, tuńczyk, krewetki, anchois
PARMA
pomid. coctail., szynka dojrzew., rucola, 
parmezan
KENTUCKY
sos BBQ, cebula, kebab z kurczaka, pikle, 
bekon, kukurydza
CHICAGO’S
(do 5 dowolnych składników)

                                  EXTRA DODATKI

  mała     średnia      duża       mega

CH
ICAGO’S

PASTA & GRIL
L

PIZZAPIZZAPIZZA

®

 22,90    26,90    30,90    34,90

                    ceny w promocji

                ceny w promocji

Każda pizza zawiera
sos pomidorowy oraz ser mozzarella 
i jest podawana w 3 rodzajach ciasta:
super cienkim, tradycyjnym i grubym.

Grube ciasto + 2 zł.

EX
PE

RCI W DOSTAW
IE

 GORĄCEJ PIZZY

CH
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®

                    ceny w promocji

                    ceny w promocji

                    ceny w promocji

                    ceny w promocji

oferta
teraz dużo taniej


