
świeże
SAŁATKI

BARBAROSSA

502 78 77 25
61 840 32 10

Podane gramatury oraz wielkości pizzy podane są przed obróbka termiczną.

1. Margherita   17 zł | 24 zł
sos pomidorowy, mozzarella, oregano

2. Funghi    20 zł | 32 zł
sos pomidorowy, mozzarella, pieczarki, oregano 

3. Vesuvio    21 zł | 32 zł 
sos pomidorowy, mozzarella, szynka, oregano

4. Salami    21 zł | 32 zł 
sos pomidorowy, mozzarella, salami, oregano 

5. Salami extra   23 zł | 38 zł 
sos pomidorowy, mozzarella, salami, pomidor, cebula, pieczarki, oregano

6. Capriciosa    22 zł | 38 zł  
sos pomidorowy, mozzarella, szynka, pieczarki, oregano 

7. Hawajska    23 zł | 38 zł  
sos pomidorowy, mozzarella, szynka, ananas, oregano

8. Wegetariańska    21 zł | 32 zł 
sos pomidorowy, mozzarella, pieczarki, papryka, oliwki, cebula, oregano 

9. Gyros    28 zł | 43 zł 
sos pomidorowy, mozzarella, kurczak, papryka, ogórek zielony,  
ser feta, pomidor, oregano,  kapusta pekińska

10. Tonno     25 zł | 42 zł 
sos pomidorowy, mozzarella, tuńczyk, kapary, cebula, oregano

11. 4 sery    28 zł | 43 zł  
sos pomidorowy, sery: mozzarella, brie, ser feta, ser lazur, oregano

12. Rzeźnicka     29 zł | 49 zł 
sos pomidorowy, mozzarella, szynka, boczek, salami, kabanos, cebula, 
oregano

13. Prosciutto crudo    29 zł | 49 zł   
sos pomidorowy, mozzarella, pomidory koktajlowe, prosciutto crudo, 
rukola, parmezan 

14. Włoska wegetariańska    27 zł | 39 zł 
sos pomidorowy, mozzarella, rukola, cebula, pomidory suszone, oliwki 
czarne, oliwki zielone

15. Calzone hawajskie | NOWOŚĆ!     23 zł | —      
sos pomidorowy, mozzarella, szynka, ananas, oregano

16. Calzone meksykańskie | NOWOŚĆ!     28 zł | —  
sos pomidorowy, mozzarella, kurczak, fasola czerwona, cebula

17. Diablo | NOWOŚĆ!     23 zł | 38 zł 
sos  pomidorowy, mozzarella, salami, jalapeño 

18. Mafia Piccante |   25 zł | 39 zł 
sos pomidorowy, mozzarella, szynka, bekon, pieczarki,  
papryczka chilli, cebula

19. Bolońska | NOWOŚĆ!    24 zł | 38 zł 
sos boloński, mozzarella, oregano

20. Stwórz własną kompozycję     33 zł | 49 zł 
sos pomidorowy, mozzarella + 6 składników

DODATKI DO PIZZY
ser, szynka, salami, boczek wędzony, gyros, cebula, papryka, oliwki, 
pomidory, kapary, pieczarki, ananas, sałata                                5 zł | 7 zł 
szynka prosciutto, tuńczyk     7 zł | 9 zł 

1. Burger klasyczny    17 zł  
mięso wołowe 100%, sałata, pomidor, ogórek kiszony, cebula, papryka, sos  

2. Burger diabelski     21 zł  
Mięso wołowe 100 %, sałata, pomidor, cebula, jalapeño , rukola, sos  

3. Burger włoski     21 zł   
mięso wołowe 100%, suszone pomidory, mozzarella, rukola, sos

4. Burger z boczkiem    20 zł
mięso wołowe 100%, boczek, sałata, pomidor, ogórek kiszony, cebula, 
papryka, sos 

5. Burger z jajkiem    19 zł   
mięso wołowe 100%, jajko sadzone, sałata, pomidor, ogórek kiszony, 
cebula, sos 

6. Burger z serem    20 zł   
mięso wołowe 100%, żółty ser, sałata, pomidor, ogórek kiszony, cebula, sos 

1. Spaghetti à la bolognese     9 zł | 12 zł

2. Carbonara    12 zł | 15 zł

PIZZA
30 cm – średnia  50 cm – duża

BURGERY
100% wołowiny

ZUPY 

1. Zupa pomidorowa z makaronem    9 zł

2. Żurek tradycyjny na białej kiełbasie    12 zł

             DANIA GŁÓWNE  
Poniedziałek                                                                                                           18 zł 
Gyros, frytki, sałatka

Wtorek                                                                                                                                18 zł
Gulasz wieprzowy, kasza, sałatka z ogórków kiszonych 

Środa                                                                                                                                 18 zł
Shoarma wieprzowa, ryż, surówka, sos

Czwartek                                                                                                          18 zł 
Kotlet de volaille, frytki, surówka 

Piątek                                                                                                                                15 zł 
Makaron wegetariański

ZAPIEKANKI  20 cm – mała     40 cm – duża
1. Zapiekanka  7 zł | 9 zł 
bagietka, pieczarki, szynka, mozzarella, sos

2. Zapiekanka serowa    8 zł | 10 zł 
bagietka, mozzarella, camembert, feta, parmezan 

3. Zapiekanka salami | NOWOŚĆ!         9 zł | 11 zł  
bagietka, mozzarella, salami, jalapeño

SAŁATKI 
1. Grecka    15 zł
sałata lodowa, pomidor, zielony ogórek, czarne i zielone oliwki, ser feta, 
papryka, czerwona cebula, sos vinaigrette 

2. BarBarossa    17 zł
sałata lodowa, pomidory cherry, tuńczyk, kapary, 
czarne i zielone oliwki, cebula, papryka 

MAKARONY
300 g – małe     450 g – duże

DODATKI 
Frytki 
małe 200 g    6 zł
duże 300 g     8 zł 

SOSY      2 zł  | 3 zł
tysiąca wysp, czosnkowy, sos ostry, keczup   



NAPOJE
Lech Pils lany 0,5 l     8 zł
Książęce Pszeniczne lane 0,5 l     10 zł
Coca-Cola 0,5 l     5 zł
Fanta pomarańczowa 0,5 l     5 zł 
Sprite 0,5 l     5 zł 
Woda gazowana Kropla Beskidu 0,5 l     3 zł 
Woda niegazowana Kropla Beskidu 0,5 l     3 zł 
Fuze Tea 0,5 l     5 zł 
Sok Cappy 0,33 l     3,50 zł 

NAPOJE CIEPŁE 
Kawa z ekspresu czarna     5 zł
Kawa z mlekiem    5 zł
Cappuccino     5 zł
Herbata     5 zł
Herbata smakowa     5 zł

Pizza
Spaghetti
Burgery
100%  wołowiny

Poznań-Kiekrz, ul. Chojnicka 49, Poznań

www. barbarossa.com.pl

Pyszne.pl/barbarossa-poznan

http://pl-pl.facebook.com/barbarossa.pizza.burgery

Warsztaty dla dzieci 
„Zabawy z pizzą” 45 zł/os.
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PONIEDZIAŁEK - SOBOTA             11:00-21:00
NIEDZIELA                                                        11:00-20:00 

PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK         11:00-20:00
PIĄTEK - SOBOTA                       11:00-21:00
NIEDZIELA                                                        nieczynne

DOWÓZ GRATIS!
• przy dowozach płatność gotówką i kartą
• zamówienia na dowóz przyjmowane są: 
 od godziny otwarcia do 1 godziny przed zamknięciem lokalu
• przy zamówieniu min. 30 zł GRATIS! Na  terenie: 
 Chyby, Jelonek, Kiekrz, Kobylniki, Krzyżowniki, Mrowino,  
 Napachanie, Pawłowice, Przeźmierowo, Rokietnica, Rogierówko,  
 Sady, Smochowice, Starzyny, Swadzim, Złotniki, Strzeszynek
• przy zamówieniu min. 50 zł GRATIS! Na  terenie: 
 Baranowo, Cerekwica, Strzeszyn Grecki, Suchy Las, Żydowo

KUP 2 PIZZE, A 3 NAJTAŃSZĄ 
OTRZYMASZ ZA 50% CENY!

-50%

KUP 4 PIZZE, A 5 NAJTAŃSZĄ 
OTRZYMASZ GRATIS!*

GRATIS*

Po szczegóły  zadzwoń  pod:

Organizacja imprezy urodzinowej  
w nietypowej scenerii, pod okiem 
wykwalifikowanego pizzermana. 

Dzieci poznają  
proces tworzenia pizzy  

i wspólne tworzą  
kulinarne dzieła.

Mega promocje! 
PROMOCJA SZKOLNA  

PO OKAZANIU LEGITYMACJI SZKOLNEJ 
PIZZA MARGHERITA MAŁA W CENIE 14 ZŁ, 

DUŻA W CENIE 19 ZŁ. Dania
obiadowe
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Godziny otwarcia od 1 kwietnia do 31 października

Godziny otwarcia od 1 listopada do 30 marca


