Napoje:
1. Kinga Pienińska niegazowana

7zł

w szkle 330 ml

2. Kinga Pienińska gazowana

7zł

w szkle 330 ml

3. Kinga Pienińska niegazowana

14zł

w szkle 700 ml

4. Kinga Pienińska gazowana

14zł

w szkle 700 ml

5. Toma sok jabłkowy

8zł

200 ml

6. Toma sok porzeczkowy

8zł

200 ml

8zł

7. 7 Up

NAJLEPSZA PIZZA
NEAPOLITAŃSKA W MIEŚCIE

200 ml

8. Schweppes The Original Indian Tonic 10zł
200 ml

9. Thomas Henry Spicy Ginger

Naszą pizzę robimy na włoskiej mące, w stylu neapolitańskim.
Jest to długo wyrastające cienkie ciasto z grubym, chrupiącym rantem.
Pieczona we włoskim piecu w temperaturze pół tysiąca stopni Celsjusza.

10zł

200 ml

10zł

10. Fritz-kola
330 ml lemoniada z kofeiną

11. Fritz-kola Karamell-Kaffee

10zł

Zamów z odbiorem własnym
785 350 360

330 ml kola-lemoniada o smaku kawy

12. Fritz-spritz Bio-Rhabarberschorle

10zł

330 ml szprycer z ekologicznego soku z rabarbaru

13. Fritz-limo Orange

10zł

330 ml lemoniada pomarańczowa

14. (naga) Kombucha imbir+cytryna

16zł

300 ml Naturalna probiotyczna herbata z korzennym imbirem
i sycylijską cytryną

Niebo Bistro&Bar
IV PIĘTRO, GCH MANHATTAN
GRUNWALDZKA 82
80-244 GDAŃSK

lub
z dowozem

15. (naga) Kombucha róża+brzoskwinia 16zł
300 ml Naturalna probiotyczna herbata z orzeźwiającą
brzoskwinią i kojącym aromatem róży

16. (naga) Kombucha Japanese sencha

16zł

Oznacz nas

300 ml Naturalna probiotyczna herbata wykonana
z najwyższej jakości zielonej herbaty

@niebogdansk
@niebo_bistro_bar
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Pizza na sosie pomidorowym:

Focaccia:
17 zł

1. Marinara
sos pomidorowy, czosnek, cebula, zielona pietruszka

2. Margherita

18 zł

sos pomidorowy, mozzarella, świeża bazylia

20 zł

3. Maialino Bollito

11 zł

1. Con Rosmarino e Sale
świeży rozmaryn, sól maldońska

13 zł

2. Con Parmigiano
parmezan, emilgrana

sos pomidorowy, mozzarella, cotto, pomidorki cherry

24 zł

4. Pollo
sos pomidorowy, mozzarella, kurczak conﬁtowany, tuńczyk, kukurydza

26 zł

5. Manzo Scatti
sos pomidorowy, mozzarella, szarpany polik wołowy, piklowana czerwona cebula i natka pietruszki

22 zł

6. Maledizione Italiana
sos pomidorowy, mozzarella, boczek pieczony, ananas

19 zł

7. Patate al forno

Paluchy chlebowe:
8 zł

1. Aioli
5 sztuk paluchów z ciasta chlebowego z sosem aioli

9 zł

2. Formaggio
5 sztuk paluchów z ciasta chlebowego zapieczone z serem

sos pomidorowy, mozzarella, plastry pieczonego ziemniaka z cebulką

26 zł

8. Folia rossa
sos pomidorowy, mozzarella, salami picante, świeże chilli

Sosy:
4 zł

1. Salsa di Pomodoro

Pizza na oliwie:

pomidory pelati, oliwa, sól, cukier

1. Madonna Nera

21 zł

2. Aioli all'aglio

21 zł

3. Acciughe Aioli

29 zł

4. Aioli al formaggio

pasta truﬂowa, mozzarella

2. Zucchine Marinate Affumicato
oliwa, mozzarella, kompresowana cukinia w wędzonej papryce, świeże chilli, pasta ze świeżego czosnku

3. Salame Nero
pasta truﬂowa, salami picante, mascarpone, świeże chilli, pasta ze świeżego czosnku

4 zł

sos aioli z pastą czosnkową

5 zł

sos aioli z anchois

6 zł

sos aioli z serem

27 zł

4. Zucchine Nere
pasta truﬂowa, kompresowana cukinia w wędzonej papryce, mascarpone, świeże chilli, pasta ze świeżego czosnku

25 zł

5. Anchois di Barbabietola sottaceto
oliwa, czosnek, natka pietruszki, anchois, piklowany burak

26 zł

6. Formaggio al pera
oliwa, mozzarella, parmezan, gorgonzola, piklowana gruszka

Oliwy:

2 zł

1. Extravergine
oliwa extra virgin

3 zł

2. Peperoncino

Pizza na sosach nietradycyjnych:

oliwa infuzjowana suszoną papryczką piri piri

3 zł

3. Prezzemolo
25 zł

1. Gorgonzola con Zucca
sos dyniowy, plastry pieczonego ziemniaka z cebulką, gorgonzola, natka pietruszki

22 zł

2. Boscaiola
sos grzybowy, mozzarella, palona pieczarka, natka pietruszki

20 zł

3. Bolognese

oliwa infuzjowana natką pietruszki

3 zł

4. Aglio
oliwa z conﬁtowanego czosnku

3 zł

5. Rosmarino
oliwa infuzjowana świeżym rozmarynem

sos boloński, parmezan, natka pietruszki, oregano
wegańska/wegetariańska

ostra

możliwości zamiany tradycyjnej mozzarelli na ser wegański za dopłatą 4zł
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