Polecamy Dwa rodzaje ciasta: standard – pulchne dla wszystkich rozmiarów pizz.
Na Państwa życzenie mała i średnia pizza może być wypieczona na cienkim cieście.
Dbamy o najwyższą jakość składników.

Pizza

mała (small)
22 cm

średnia (medium)
30 cm

duża (big)
40 cm

1. Margherita
9,00
13,00 19,00
Sos, ser
2. Pieczara
11,00
15,00 21,00
Sos, ser, pieczarki
3. Peggy
12,50
17,00
27,00
Sos, ser, szynka, pieczarki
4. Farmerska
12,50
19,00 29,00
Sos, ser, salami, czosnek, papryka konserwowa
5. Wiejska
12,50
19,00 29,00
Sos, ser, bekon, pomidory, cebula
6. Gangsterska
13,50
19,00 29,00
Sos, ser, szynka, salami, bekon, pieczarki, papryka pepperoni łagodna
7. Kowbojska
12,00
17,00
27,00
Sos musztardowy, ser, kiełbasa, bekon, pepperoni łagodna, cebula
8. Rogata
12,00
18,00 28,00
Sos, ser, czosnek, bekon, pieczarki, cebula, ostre pepperoni
9. Morskie oko
13,50
19,00 29,00
Sos, ser, tuńczyk, oliwki, kukurydza
10. Górski potok
14,50
21,00 31,00
Sos, ser, łosoś, pomidory, papryka konserwowa
11. Ocean
14,50
22,00 32,00
Sos, ser, szynka, krewetki, papryka konserwowa
12. Bałtyk
13,50
19,00 29,00
Sos, ser, śledziki anchovis, cebula, papryka pepperoni łagodna
13. Pacyfic (Frutti di mare)
14,50
22,00 32,00
Sos, ser, czosnek, małże, krewetki, kalmary, oliwki
14. Tropic
12,50
16,00 26,00
Sos, ser, ananas, brzoskwinia, pomarańcza, kukurydza
15. Wegetariańska
12,50
18,00 28,00
Sos, ser, pieczarki, pomidory, papryka, cebula, oliwki
16. Biesiadna
12,50
18,00 28,00
Na I połowie: sos, ser, szynka, ananas, czerwona fasola
Na II połowie: sos, ser, tuńczyk, oliwki, papryka konserwowa
17. Pyzdra
13,00
20,00 30,00
Sos, ser, tuńczyk, salami, fasola czerwona i szparagowa
18. Jędruś
13,00
20,00 30,00
Sos, ser, pieczarki, tuńczyk, szynka, ogórek kons.
19. Harnaś
14,50
22,00 32,00
Sos, ser, pieczarki, łosoś, szparagi, papryka kons.
20. Chicken pizza
13,50
19,00 29,00
Sos, ser, gotowany filet z kurczaka, ogórek konserwowy, papryka kons.
21. Firmowa „Zbójeckie pierogi”
12,00
16,00 26,00
Janosik: Sos, ser, szynka, tuńczyk, cebula
Maryna: Sos, ser, szynka, ananas, brzoskwinia
Kwiczoł: Sos, ser, bekon, czosnek, ostre pepperoni
22. Cygańska
14,50
21,00 31,00
Sos, ser, wieprzowina, ogórek konserwowy,
papryka konserwowa, czosnek, cebula
23. Chłopska
14,00
21,00 31,00
Sos, ser, bekon, sadzona jajka, pomidor, cebula
24. Meksykańska
14,50
21,00 31,00
Sos tabasco, ser, czosnek, wieprzowina,
pieczarki, cebula, ostre pepperoni

Sam skomponuj swoją ulubioną pizzę

mała
średnia
Podstawą jest zawsze pizza Margherita
(sos, żółty ser) do niej wybierasz składniki:
1. pieczarki, oliwki, papryka, pomidor,
2,00
2,50
ogórek, fasola, kukurydza, szparagi, cebula,
czosnek, groszek, por, ananas, brzoskwinia,
pomarańcza, brokuły, kapary, rodzynki
2. jajka, szynka, salami, bekon, kiełbasa,
2,50
3,50
kurczak got.
3. żółty ser
3,00
4,00
4. łosoś, tuńczyk, owoce morza
4,00
7,00
wieprzowina, kebab, ser feta,
ser pleśniowy rokpol, ser pleśniowy camembert, ser parmezan
5. śledziki anchovis, wołowina,
6,00
8,00
owoce morza mix, krewetki, wędzony kurczak

Sosy do pizzy

1. tysiąca wysp, czosnkowy, 			
słodko-kwaśny, koperkowo-czosnkowy, ketchup, tabasco,
majonez, chrzan, musztarda

Zupy

300 ml

duża

3,00

5,00

2,00

16,00/2 szt.

16,00 / 2 szt.

3. ze szpinakiem i gorgonzolą
		
4. Naleśniki na słodko
		
Nadzienie do wyboru:

16,00 / 2 szt.

z ogórkiem szwedzkim, prażoną cebulą, zapiekane z parmezanem

- szarlotka z cynamonem,
		
- brzoskwinia z ananasem,
		
(lub maliny i truskawki w sezonie)
- nutella z bananem
		
- serek waniliowy z wybranym owocem
np. malinami, ananasem, brzoskwinią 		
- serek waniliowy z rodzynkami lub żurawiną
		
- dżem
		
(truskawkowy, powidła śliwkowe, owoce leśne)
- cukier puder lub syrop klonowy
		

MAKARONY

8,00
6,00

8,00 / 1 szt
8,00 / 1 szt
8,00 / 1 szt
8,00 / 1 szt
8,00 / 1 szt
5,00 / 1 szt
4,00/1 szt

1. Spaghetti z bolońskim sosem

15,00 / 650 g, 12,00 / 450 g

2. Spaghetti a la Carbonara

18,00 / 650 g, 14,00 / 450 g

sos serowo – śmietanowy na wędzonym
boczku ze świeżym koprem i parmezanem

450 ml

9,00

4,00

		

		

2. z kebabem

sos mięsny z warzywami zapiekany z żółtym serem

3. Pomidorowa 			
		

1. z mięsem i warzywami

12,00

2. Flaki 			

4. Zupa dnia

luje
j pizzy kró
Na nasze ziwy ser!
prawd

NALEŚNIKI

6,00
9,00

9,00

z makaronem lub ryżem

* Na pizzy wymienić można
jeden składnik, przy rezygnacji ze składnika bez
zamiennika cena pizzy nie
ulega zmianie

z mięsem mielonym, papryką i pieczarkami, zapiekane z parmezanem

1. Żurek			
na boczku, z kiełbasą, ziemniakami i jajkiem

25. Biesiada serowa
14,50
22,00 32,00
Sos, ser żółty, pieczarki, ser feta,
ser pleśniowy camembert, oliwki, kukurydza
26. Wiosenna
13,50
19,00 29,00
Sos, ser, prażona cebula, ser feta, ogórek małosolny
lub kwaszony, pomidor, koperek, szczypiorek
27. ELDORADO
30,00
To 40 centymetrowe kowbojskie runcho, w którym mieszczą
się cztery zagrody. Peggy, Gangsterska, Kowbojska
i Chicken pizza. Nie dokonujemy zmian w składzie tej pizzy.
28. Bonanza
13,50
19,00 29,00
Sos, ser, gotowany filet z kurczaka, szynka,
zielony groszek i zielony por, żółta kukurydza i surowa papryka
29. „Po Zbóju”
16,00
22,00
Cienkie parówki zawijane w brzegi ciasta,
sos, ser, szynka, cebula, ogórek konserwowy, papryka, kukurydza
30. Chicken KEBAB
14,00
20,00 30,00
Sos, ser, mięso z kurczaka opiekane na pionowym grillu w bukiecie
orientalnych przypraw, kapusta pekińska, zielony ogórek, pomidor, sos
koperkowo-czosnkowy
31. Sułtan KEBAB
15,00
22,00 32,00
Sos, ser, mięso z kurczaka opiekane na pionowym grillu w bukiecie
orientalnych przypraw, szynka, salami, czosnek, cebula,
kapusta pekińska, zielony ogórek, pomidor, sos koperkowo-czosnkowy
32. Seromania
14,50
22,00 32,00
Sos, ser żółty, czosnek, ser rokpol,
ser pleśniowy camembert, ser parmezan
33. Królewska
16,00
23,00
Podwójne ciasto z serem i czosnkiem zawijanym w brzegi,
sos pomidorowy, ser żółty, ser pleśniowy camembert, szynka,
brokuły i zniewalający smak świeżego czosnku...
34. Bolońska
15,00
19,00 29,00
Sos, ser żółty, mięso mielone z warzywami,
papryka konserwowa, parmezan
35. Sycylijska
15,00
22,00 32,00
Sos, ser, karkówka, feta, pomidory, oliwki, kapary, świeża bazylia
36. Orientalna
14,00
18,00 28,00
Sos, ser, filet z kurczaka opiekany w curry,
cebula, ananas, brzoskwinia, rodzynki
37. Corrida
15,00
20,00 30,00
Sos, ser, karkówka, kebab, cebula, kukurydza,
groszek, pepperoni łagodne
38. Krasula
18,00
23,00 33,00
Sos, ser, mielona wołowina, pomidor,
konserwowy ogórek, czerwona cebula
39. Boryna
15,00
22,00 32,00
Sos, ser, surowa wędzona polędwica, ser rokpol,
suszone pomidory, rukola
40. Koko Spoko
15,00
23,00 33,00
Sos, ser, wędzony kurczak, pomidorki koktajlowe,
świeża papryka, rukola, sos vinegrette

3. Szpinakowa uczta

			

25,00

* w wersji wegetariańskiej
			
4. Tagliatelle z polędwicą wieprzową i borowikami 		

20,00
26,00

5. Tagliatelle z brokułami, łososiem i serem pleśniowym		

25,00

* w wersji bez łososia
			
6. Penne z mieloną wołowiną i cukinią 			

18,00
25,00

* w wersji wegetariańskiej
		
7. Penne z kurczakiem 			

18,00
22,00

Zielony makaron tagliatelle z kawałkami grillowanej piersi
kurczaka, z liśćmi szpinaku i suszonymi pomidorami,
z serkiem mascarpone i prażonymi pestkami dyni i słonecznika zmieszany

Polędwica wieprzowa z borowikami i cebulą,
z makaronem splątana w kremowym sosie

Zielony makaron tagliatelle z kawałkami łosia norweskiego,
brokułami, camembertem i płatkami zrumienionego na maśle czosnku

PIEROGI

1.
2.
3.
4.
5.

ręcznie lepione - 15,00/8 szt.

z kaszą gryczaną i białym serem
z mięsem mielonym i warzywami
z kapustą i pieczarkami
ze szpinakiem i serem feta
ruskie

Makaron penne z mieloną wołowiną, cukinią i papryką, pomidorami w pikantnym sosie
ajwarowym z bakłażanem parmezan ze świeżą rukollą

Makaron penne z kawałkami piersi kurczaka zrumienionej
na boczku, z dodatkiem pieczarek, cebuli i świeżej papryki

tłuczone ziemniaki z cebulą i białym serem

RYBY

6. z serem waniliowym i rodzynkami

1. Łosoś w ziołowym garniturze

			

27,00

2. Miruna w chrupiącej koszulce 			

20,00

3. Dorsz w migdałowym płaszczu			

23,00

Filet z łososia norweskiego ze skórą (ok.200g) w folii z ziołami pieczony,
podawany z frytkami stekowymi i sałatą ze świeżych warzyw z sosem vinegrette
Filet z miruny panierowane ( ok. 180 g), frytki, bukiet surówek

Filet z dorsza smażone saute (ok.180g) obsypane prażonymi migdałami
podawane z ryżem i jarzynami gotowanymi na parze

WOŁOWINA

1. Tatar z piklami, cebulą i gorącym pieczywem
		
2. Carpaccio z polędwicy wołowej 			

25,00
25,00

3. Stek wołowy			

45,00

4. Zraz wołowy po śląsku (rolada) 			

24,00

na rukoli z kaparami posadzone, podawane z tartym parmezanem
i gorącym pieczywem

Smakowity kawał mięsa z antrykotu (ok. 300-330 g), obsypany grubo mielonym
pieprzem, z nutą świeżych ziół i czosnku podawany w zestawie
z frytkami stekowymi lub pieczonymi ziemniakami i sałatą z sosem vinegrette.
Prosimy określić stopień wysmażenia mięsa.
kluski śląskie z sosem, zasmażana kwaszona kapusta

DRÓB

1. Potrawka z kurczaka

Sztuka
ryby

SAŁATKI

			

17,00

* Na życzenie z sosem cytrynowo-maślanym
i zasmażką na jarzynach 			
2. Filet z kurczaka z grilla 			

20,50
18,00

3. Sznycel drobiowy

			

24,00

4. Pierś w pancerzu

			

22,00

4. Grecka - 400 g

			

22,00

5. Z kurczakiem - 400 g

			

20,00

7. Strogonow z kurczaka pieczarką przekładany			

26,00

Gotowany filet z kurczaka, kasza kus-kus lub ryż, jarzyny na parze bez zasmażki

Filet z kurczaka marynowany i grillowany, serwowany z dipem
jogurtowo-czosnkowym, w zestawie proponujemy frytki łódki i zestaw surówek
Filet w panierce serowej z parmezanem,
podawany z ziemniakami puree i jarzynami na parze

Filet miętolony w płatkach owsianych i kukurydzianych,
frytki stekowe, sałata wiosenna z sosem vinegrette.

5. Devolaile’a

Filet z kurczaka zawijany z masłem i pietruszką, frytki, bukiet surówek

6. Kebab w zestawie

frytki lub ryż, surówka z białej kapusty, ogórkiem szwedzki i pomidor
sos koperkowo-czosnkowy i tysiąca wysp w zestawie, bułeczka firmowa
filet z kurczaka w grzybowym sosie,
podawany na kluseczkach gnocchi z zestawem surwek

			

14,00

2. Kotlet schabowy 2

			

16,00

3. Kotlet schabowy 3

			

19,00

4. Kotlet Szwajcar 			

24,00

5. Karkówka z grilla

			

24,00

6. Polędwiczki wieprzowe z kurkami na grzędzie			

26,00

ziemniaki puree, surówka do wyboru

kluski śląskie lub ziemniaki z wody z sosem
zasmażana kwaszona kapusta lub zasmażane buraczki

Schab zawijany z szynką, papryką i serem, śląskie kluski i zestaw surówek
Marynowana , grillowana, podawana z sosem z zielonego pieprzu,
cząstkami ziemniaków w przyprawach i bukietem surówek

Plastry polędwicy wieprzowej obsmażane na rumiano wraz kurkami i czosnkiem
wszystko zatopione w kremowej śmietanie pachnącej bazylią.
Danie podawane z frytkami łódkami i sałatką wiosenną z sosem vinegrette.

		

Gotowana w rosole z warzywami , na gnieździe z kwaszonej zasmażanej
kapusty posadzona, podawana z pieczywem lub ziemniakami
z musztardą i chrzanem

2. Włoska inspiracja - 350 g FIT

		

22,00

		

20,00

		

19,00

		

16,00

Mix sałat, mozzarella , wędzony łosoś, pomidor , zielony ogórek, kapary,
bazylia sos vinegrette, pieczywo

3. Witaminowa bomba - 400 g FIT

Mix sałat, grillowany filet z kurczaka, suszone pomidory, rzodkiewka,
świeża papryka, prażone pestki słonecznika i dyni, jogurt, świeże zioła, chrupiące
grzanki, ser parmezan, ciepłe pieczywo
Sałata lodowa, ogórek zielony, pomidor, świeża papryka,
oliwki, cebula, ser feta, sos vinegrette, bułeczki firmowe
Filet z kurczaka gotowany, kapusta pekińska, ogórek zielony,
pomidor, cebula, jogurt, majonez, bułeczki firmowe

6. Z kebabem - 400 g

16,00

Kebab drobiowy w bukiecie orientalnych przypraw, sałata lodowa,
papryka konserwowa, pomidor, zielony ogórek, cebula , sos tysiąca wysp, bułeczki
firmowe

		

Mix sałat z warzywami, świeżymi ziołami, kiełkami i nasionami chia
i młodym jęczmieniem, grillowana pierś z kurczaka, kuleczki mozzarelli,
sos vinegrette, ciepłe pieczywo

1. Kotlet schabowy 1

7. Golonka z kotła

22,00

Dorodne krewetki zrumienione na czosnkowym maśle, sałata lodowa,
pomidorki koktajlowe, zielony ogórek, sos jogurtowo-musztardowy, świeży
koperek, grzanki, pieczywo

7. Green life - 400 g FIT

WIEPRZOWINA
frytki, surówka do wyboru

1. Krewetkowy Ogród - 350 g FIT 			

6,00 / 100 g

8. Chińska 		

20,00

400g / 18,00

Filet z kurczaka opiekany, kapusta pekińska, chiński makaron, kukurydza,
por, ananas, pietruszka, majonez, bułeczki 		

DODATKI DO DAŃ

1.
2.
3.
4.

Nugets’y - min. 6 szt.
		
6,00
Frytki tradycyjne
Małe 150 g - 5,00 / Duże 250 g - 7,00
Frytki łódki (stekowe) - 200 g
5,00
Ziemniaki puree / Ziemniaki z wody z c. sosem
		
7,50
5. Kluski śląskie			
7,50
6. Ryż, kasza			
5,00
7. Szpinak z cebulą i czosnkiem śmietaną podprawiany
9,00
8. Pieczarki z patelni na maśle			
7,00
9. Bukiet jarzyn na parze			
7,00
10. Buraczki na zimno / zasmażane
Małe 150 g - 3,00 / Duże 250 g - 5,00
11. Kapusta kwaszona zasmażana 			
5,00
12. Pieczywo czosnkowe z serem - 2 szt.
		
4,00
13. Bułeczki firmowe - 2 szt.
			
1,00
Sosy ciepłe:
1. sos pieczeniowy 			
2. cytrynowo-maślany lub z zielonym pieprzem
		

2,50
3,50

SURÓWKI:
1. z białej kapusty / z kwaszonej kapusty
		
2. z marchewki z ananasem z selera z brzoskwinią
		
3. bukiet surówek (z 4 wyżej wymienionych) 			
4. z ogórka kwaszonego i pomidora z cebulą
5. z pekińskiej kapusty (z jabłkiem, kukurydzą, groszkiem)		
6. wiosenna mix sałat ze świeżymi warzywami i sosem vinegrette
7. mizzeria na maślance i jogurcie z sałatą i zielonym ogórkiem

3,00
3,00
7,00
5,00
5,00
7,00
8,00

SHAKE – 300 ml			

DANIA DLA DZIECI

1. Zupa pomidorowa 			

5,00

2. Ben 10			

10,00

3. Kurczak w skorupce

			

12,00

			

10,00

			

10,00

kluseczkami 300ml

Nugetsy 5 szt ,frytki ,ketchup lub inny sos do wyboru, napój 0,2 w kartoniku
Dwa kawałki fileta panierowane w kukurydzianych płatkach,
frytki lub ziemniaki puree, dowolna surówka lub pomidorki koktajlowe

4. Scooby doo

Kotlecik wieprzowy z serem i ketchupem zapiekany,
frytki lub ziemniaki puree, dowolna surówka lub pomidorki koktajlowe

5. Pan Żbik Keba-bik

Kebab drobiowy (100 g), frytki
lub ziemniaki puree, dowolna
surówka lub pomidorki koktajlowe,
sos tysiąca wysp

6. Hello Kitty			
Makaron rurki z sosem bolońskim
i żółtym serem

8,00

1.
2.
3.
4.

9,50 zł

malinowy			
jagodowy			
truskawkowy
czekoladowy			

Desery lodowe - Ciasta - Sałatki owocowe
Lekkie owocowe koktajle - również z dowozem!

Napoje

Sok Cappy
0,33l / 3,50 zł
Multiwitamina, jabłkowy, pomarańczowy,
z czarnej porzeczki, greapefruitowy, pomidorowy
Coca Cola, Fanta, Sprite
		
Coca Cola, Fanta, Sprite 		
Woda gaz, n/g,
Oferujemy piwo, wino i mocne alkohole.

1 l / 8,00 zł
1 l / 8,00 zł
0,5 l / 5,00 zł
0,5 l / 3,50 zł

S.O.S.
KANAPKA

Katering do firm i domu
W lokalu organizujemy: imieniny, urodziny, jubileusze, spotkania firmowe.
Zajmujemy się obsługą kateringową szkoleń i uroczystości rodzinnych.
Oferujemy obiady dla firm w atrakcyjnej cenie . Zdrowe, smaczne i duże
porcje.
Polecamy katering na imprezę domową , różne warianty menu,
duży wybór dań głównych, sałatek, zakąsek, kanapek.
Zamówienia na wyroby garmażeryjne przyjmujemy
z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
Szczegóły ofert na stronie lub w restauracji.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
Minimalne zamówienie to 20 szt. kanapek

PROMOCJE:

Uwaga! Żadna z obowiązujących promocji nie łączy się ze sobą. Przy jednym zamówieniu można skorzystać tylko
z jednej wybranej oferty promocyjnej. Promocje ważne do odwołania.

Przyjmowanie zamówień
od godz. 11:30
realizacja od 12:30

tel. (62) 505 4000
tel. (62) 505 5000
kom. 663 69 08 08
Opinie, sugestie, reklamacje,
zapytania, oferty pracy:
email: stodola3@wp.pl

* strefa 0 - wokoło komina (os. Konstytucji 3
Maja, Bema, Traugutta, Wojska Polskiego,
Rzeczypospolitej, Bajkowe)
DOWÓZ GRATIS
realizacja zamówień powyżej 12 zł
strefa I - Jarocin - miasto, Witaszyczki
realizacja zamówień od kwoty 15 zł
strefa II - 3 zł - Witaszyce, Zakrzew, Golina,
Stefanów, Cielcza, Annapol
realizacja zamówień od kwoty 15 zł
strefa III - 5 zł - Prusy, Mieszków, Bachorzew,
Hillarów, Wilkowyja, Brzostów,
Roszków, Góra, Siedlemin
realizacja zamówień od kwoty 30 zł
strefa IV - 8 zł - Nosków, Potarzyca, Kotlin,
Tarce, Łuszczanów
realizacja zamówień od kwoty 50 zł

Płatność kartą przy dowozie
prosimy o wcześniejszą informację

więcej na:

www.stodolajarocin.pl
projekt i druk: Drukarnia - PROJEKT, tel. 62 747 14 09

Jarocin, ul. Ks. J. Popiełuszki 7

www.stodolajarocin.pl

tel. 62 505 4000, 62 505 5000, 663 69 08 08

ZUPA

DNIA
4 zł / 300 ml

6 zł / 450 ml
Szczegóły na nowej
stronie www i FB

ZAPRASZAMY od 12:30 do ok. 23:00

GOTUJEMY DOMOWE OBIADY - ZAMÓW TRZY Z OFERTY DNIA I ZAPŁAĆ ZA DWA
Promocja trwa codziennie w godzinach od 15-17:00 lub do opróżnienia garnków i dotyczy tylko drugiego dania.

RABATY DLA FIRM

