
OFERUJEMY USŁUGI CATERINGOWE

ORGANIZUJEMY IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE 

SALE KLIMATYZOWANE

RESTAURACJA CZYNNA
12.00 - 23.00

Restauracja: tel. 54/283 44 79

Na terenie Ciechocinka dowóz gratis!
(przy zamówieniu powyżej 20 zł),

ceny nie zawierają opakowań na wynos. 

Na terenie Ciechocinka dowóz gratis!
(przy zamówieniu powyżej 20 zł),

ceny nie zawierają opakowań na wynos. 

Restauracja – Pizzeria „Neapol”
87 – 720 Ciechocinek, ul. Zdrojowa 34, 

Restauracja: tel. 54 / 283 44 79,
e-mail: restauracja@neapol-ciechocinek.pl, 

www.neapol-ciechocinek.pl

MENU
Sandwiche podawane są z sosem czosnkowym i ketchupem lub sosem vinaigrette 

- beszamel, szpinak, ser sałatkowy, kapusta pekińska, pomidor, ogórek, cebula, ser  

- sos pom., kurczak w przyprawach, kapusta pekińska, pomidor, ogórek, cebula, ser 

(500g) 22,50 zł

(500g) 22,50 zł

(500g) 22,50 zł

(500g) 22,50 zł

(500g) 22,50 zł

                                                                

- sos pom., polędwiczka wieprzowa, kapusta pekińska, pomidor, ogórek, cebula, ser
Z polędwiczką wieprzową 

Z szynką 

Ze szpinakiem i serem sałatkowym

Z kurczakiem w przyprawach 

Na ostro 

- sos pom., szynka, kapusta pekińska, pomidor, ogórek, cebula, ser

                      - sos pom., kabanos, salami peperoni, jalapeno, kapary,
 tabasco chippotle, kapusta pekińska, pomidor, ogórek, cebula, ser

- Pizza-Sandwich -

Zdrojowa 34
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26cm  31cm  41cm

Piccolo  
Piu 

Grande Media  

         -sos pomidorowy, ser, krewetki, papryka, pieczarki, czarne oliwki, 
          skórka z cytryny
.

        -sos vinaigrette, ser, ser sałatkowy, czerwona cebula, 
         oliwki czarne, pomidor, rukola
.

           -sos pomidorowy, ser, kabanos, jalapeno, salami peperoni, 
                 kapary, tabasco chippotle
.

                -sos pomidorowy, ser, boczek, ogórek kiszony, kabanos, 
                 cebula, natka pietruszki
.

           -sos pomidorowy, ser, salami peperoni, ser Lazur, 
            suszony pomidor, szczypiorek
.

         -sos pomidorowy, ser, salami peperoni, nachosy, pomidor,
           czerwona cebula, tymianek
.

                    -sos pomidorowy, sos BBQ, ser, kurczak w przyprawach, 
                     czerwona cebula, kukurydza, papryka peperoni 

   
                

      

25,50    27,50   43,00

25,50    27,50   43,00

25,50    27,50   43,00

25,50    27,50   43,00

25,50    27,50   43,00

25,50    27,50   43,00

25,50    27,50   43,00

Colore

Verde

Inferno

Contadini

Sycylia

Rosso

Americana 
             

               -sos pom., ser 

      -sos pom., ser, pieczarki, curry

       -sos pom., ser, pieczarki, cebula

          -sos pom., ser, szynka 

        -sos pom., ser, szynka, ananas

          -sos pom., ser, boczek, cebula

                 -sos pom., ser, kurczak w przyprawach, czosnek, kukurydza

                    -sos pom., ser, szynka, pieczarki
   
     -sos pom., ser, tuńczyk, por, jajko, majonez

            -sos pom., ser, kurczak w przyprawach, cebula, papryka, 
             kukurydza, czosnek  
             -sos pom., ser, szynka, pieczarki, tabasco, papryka peperoni

                      -sos pom., ser, pieczarki, cebula, papryka, por, oliwki

             -sos pom., ser, salami, kiełbasa, papryka, papryka peperoni

                         -sos pom., mozzarella, ser Lazur, pomidor, 
                          ser sałatkowy, oregano
               -sos pom., ser, krewetki, ser Lazur, pomidor, czosnek

       -sos pom., ser, kurczak w przyprawach, ananas, por, rodzynki, 
        majonez
                      -sos pom., ser, szynka, salami, pieczarki, cebula 

     -sos pom., ser, salami, kiełbasa, boczek, cebula

                      -sos pom., ser, owoce morza, czosnek, natka pietruszki

              -sos pom., ser, szynka, papryka peperoni, por, jajko, boczek  

       -na życzenie klienta ser +5 składników

Margarita 

Fungi

Milano 

Vesuvio

Hawaii

Pompei

Don Pedro

Capricciosa 

Tutto

Turecka

Palermo

Wegetariana

Peperoni 

Serowa uczta

Papa Joe

Apollo

Mamma mia 

Chief

Frutti di mare

California 

Napoli

14,50    16,50   29,00

17,50    19,50   33,00

17,50    19,50   33,00

17,50    19,50   33,00

18,50    20,50   35,00

18,50    20,50   35,00

19,50    21,50   36,00

19,50    21,50   36,00

22,50    24,50   39,00

22,50    24,50   39,00

22,50    24,50   39,00

22,50    24,50   39,00

22,50    24,50   39,00

22,50    24,50   39,00

23,50    25,50   41,00

23,50    25,50   41,00

24,50    26,50   42,00

24,50    26,50   42,00

26,50    28,50   44,00

26,50    28,50   46,00

30,50    32,50   48,00

Gratis 
dwa sosy do pizzy 

1,00     1,50    2,50

1,50     2,00    3,00

2,50     3,50    5,00

6,50     7,50    9,50

  12,008,00

- tabasco, czosnek, tymianek, jajko

- cebula, por, skórka z cytryny, tabasco chippotle, ogórek
kiszony, natka pietruszki, szczypiorek   

- tuńczyk, szynka, salami, salami peperoni, boczek, kiełbasa, 
kabanos, kurczak w przyprawach, kukurydza, pieczarki, papryka,
papryka peperoni, jalapeno, piri-piri, pomidor, suszony pomidor, 
rodzynki, oliwki, ananas, ser sałatkowy, rukola, świeży szpinak/bazylia 

- ser, krewetki, kapary, ser Lazur, owoce morza (mix - kalmary,
ośmiorniczki, małże, krewetki), szynka dojrzewająca

- grube ciasto

- Pizza -

(sos pomidorowy, 
ketchup, majonez, 
sos czosnkowy)

Dodatkowy sos – 1 zł

- Dodatki - 

Stek z australijskiego Angusa  (ok. 220g)  
gratin ziemniaczane, boczniak mikołajkowy, pieczarka, demi glace 
.

Rostbef sous vide  (180g) 
risotto z pieczonym czosnkiem, pieczone pomidorki   
.

Żebro wołowe (ok. 500g) colesław, frytki, grillowane warzywa 
.

Kurczak supreme (180g) 
ziemniaki opiekane, grillowane warzywa, sos serowy 
.

Kacze udka  (2szt.) gratin ziemniaczane, puree z buraka,
demi glace, winogrono marynowane, pietruszka 
.

Kotlet schabowy z kością (250g), 
puree ziemniaczane, kapusta zasmażana, pieczona cebula 
.

Placek ziemniaczany  gulasz wieprzowy, sałatka z ogórka
kiszonego, sos czosnkowy 
.

Filet z łososia  (160g) puree ziemniaczane z wasabi, 
sałatka z alg wakame, oliwa ziołowa 
.

Fish'n'chips  (160g), polędwica z dorsza, frytki, colesław, sos tatarski 
.

Nuggets z kurczaka  (150g), frytki, mix sałat 

 - Zupy -  

Wszystkie przystawki i sałaty podawane są z tradycyjną włoską focaccią

Krewetki tygrysie (5szt.)  śmietana, czosnek, rukola,
suszony pomidor  

Mule w białym winie masło, pietruszka, foccacia 

Sałata z rostbefem sous vide
marynowane winogrono, pomarańcza, dressing pieprzowy 

Cezar z kurczakiem boczek, grzanki 

Tatar wołowy majonez musztardowy, czerwona cebula, 
grzyby shimeji, oliwa ziołowa, żółtko 

 - Przystawki i salaty  -

Każdy makaron można wymienić na pełnoziarniste spaghetti (+2 zł )

Gnocchi z krewetkami tygrysimi, zielone szparagi, 
pomidor koktajlowy, emulsja ziołowa   
Spaghetti Carbonara, boczek, żółtko, ser bursztyn, pieprz, 
natka pietruszki 
Penne z kurczakiem, sos serowy, warzywa  
Pappardelle ze szpinakiem, kurczak, pesto, pomidor koktajlowy  
Spaghetti po azjatycku, krewetki lub rostbef, warzywa,
orzechy ziemne 
Penne z polędwiczką wieprzową, podgrzybek, śmietana  
  

- Makarony -  

- Dania Glówne - 
59,00 zł 

39,50 zł 

39,50 zł
 

 
(200g) 24,50 zł

 (320g) 21,50 zł
(120g) 23,50 zł

 
 

 

(200g) 29,50 zł

(400g) 29,50 zł 

(400g) 28,50 zł

 (400g) 22,50 zł
 

(400g) 23,50 zł
 (400g) 23,50 zł
 (400g) 28,50 zł

  (400g) 25,50 zł

Za dodatkowe 6,00 zł Państwa burger zostanie podany z pieczonymi ziemniakami  (150g)  
z sosem czosnkowym lub frytkami (150g) 

Wiejski

Premium

Ognisty
sałata lodowa, ser, ser Lazur, papryka jalapeno, korniszon,
czerwona cebula, sos musztardowy

szpinak, ser, pieczarki, pomidor, cebula, majonez truflowy 

sałata lodowa, ser, bekon, czerwona cebula, korniszon, sos BBQ

Szefa
sałata lodowa, ser, bekon, korniszon, czerwona cebula, 
pomidor, sos czosnkowy, sos jalapeno

Burger z szarpaną wołowiną z sosem BBQ
Colesław z białej kapusty, ser cheddar, korniszon, 
czerwona cebula, szczypiorek

wołowina 
filet 

z piersi
(180g) (150g)

24,50 zł 

24,50 zł 

24,50 zł 22,50 zł 

22,50 zł 

22,50 zł 

24,50 zł 22,50 zł 

 
 27,50 zł

 
  

- Pizza Speciale -

- Burgery -

27,50 zł 

44,50 zł
 

29,50 zł 

27,50 zł

39,50 zł
 

39,50 zł  

  Colazione   -sos beszamel, ser, boczek, kurki, szparagi zielone, 2 jajka sadzone, 
   szczypiorek

Forte  -sos beszamel, ser, szpinak, anchois, chorizo, pomidorki koktajlowe,
 czerwony pieprz

-sos beszamel, ser, kurki, ser Lazur, czerwona cebula, czosnek, szczypior, świeżo mielony pieprzGalinaccio

Mexicana

Gambretto

Spinaci

Prosciutto 

Neapolitana 

-sos meksykański, ser, chorizo, pomidorki koktajlowe, czerwona cebula, papryka, nachosy,  

-sos pom., ser, krewetki tygrysie, tuńczyk, czosnek, pomidorki koktajlowe, natka pietruszki 

-sos beszamel, ser, polędwiczki wieprzowe, szpinak, ser Lazur, czosnek

szczypiorek

korzenna

        

Capresse

Piccante

Carbonara 

Primavera

ciasto cienkie 31cm - 26,50 zł    ciasto klasyczne 31cm - 28,50 zł    ciasto grube 30cm - 31,50 zł
                                                 ciasto razowe 31cm - 32,50 zł

                                  

      -sos pomidorowy, biała mozzarella, pesto bazyliowe, pomidory suszone, pestki dyni

      -sos pomidorowy, ser, kabanos wieprzowy, chorizo, papryka jalapeno, cebula, ser twardy

-     -sos beszamel, ser, boczek, 2 jajka sadzone, szczypiorek, ser twardy

      -sos pomidorowy, ser, ser Camembert, gruszka, ser Lazur, świeża rukola, przyprawa 

ciasto cienkie 31cm - 31,50 zł    ciasto klasyczne 31cm - 33,50 zł    ciasto grube 30cm - 36,50 zł 
                                                 ciasto razowe 31cm - 37,50 zł

– nowość!

– nowość!

-sos pom., biała mozzarella, ser Lazur, figi suszone, kapary, szynka dojrzewająca, 
 świeży szpinak

-sos pom., biała mozzarella, szynka dojrzewająca, pomidorki koktajlowe, 
 świeża bazylia, świeżo mielony pieprz

Rosół kluski lane, marchewka, natka pietruszki 
Pikantna zupa curry 
Krem toskański panierowana mozzarella, kwaśna śmietana 
Zupa serowa pieczarki smażone, kurczak 

(300ml) 12,50 zł
(300ml) 16,50 zł
(300ml) 14,50 zł
(300ml) 14,50 zł

krewetki tygrysie i mule lub kurczak, warzywa

23,50 zł 


