
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAST FOOD
FRYTKI Małe 150g/Duże 200g 4,50 zł/5,50 zł

FRYTKI STEAKHOUSE 200g 5,50 zł

FRYTKI Z SEREM 300g 8,00 zł

HAMBURGER 5,00 zł

CHEESEBURGER 6,50 zł

CHICKENBURGER 7,00 zł

HOT-DOG 5,50 zł

ZAPIEKANKA MAŁA 6,00 zł
z szynką lub z salami

ZAPIEKANKA XXL 10,00 zł
z szynką lub z salami

PIECZYWO CZOSNKOWE 7,00 zł
z pomidorem i serem feta

PIECZYWO CZOSNKOWE 7,00 zł
z pomidorem i serem żółtym

NAPOJE
COCA-COLA, FANTA,
SPRITE, TONIC 0,25ml 4,00 zł

SOK CAPPY 0,25ml 4,00 zł

WODA MINERALNA
KROPLA BESKIDU 0,33ml 4,00 zł

COCA-COLA 0,5l 5,50 zł

FUZETEA 0,5l 5,00 zł

BURN PUSZKA 6 ,00 zł

HERBATA 5,00 zł

ESPRESSO 5,00 zł

KAWA CZARNA/BIAŁA 5,00 zł/6,00 zł

CAPPUCCINO 6,50 zł

STRIPSY Z FRYTKAMI 11,00 zł
frytki + dip czosnkowy

TORTILLA 8,00 zł
z grilowanym kurczakiem, boczkiem i serem

TORTILLA 8,00 zł
z grilowanym kurczakiem

TORTILLA 8,00 zł
z panierowanym kurczakiem

SAŁATKA VITAL 13,00 zł
sałata lodowa, pomidor, ogórek
zielony, kukurydza, cebula biała, ziarna
słonecznika, pestki dyni, ser żółty, sos
czosnkowy

SAŁATA GRECKA 13,00 zł
sałata lodowa, pomidor, ogórek zielony,
czerwona papryka, cebula czerwona,
oliwki, ser feta, sos vinaigrette

SAŁATKA CESAR 13,00 zł
mix sałat, grillowany kurczak, pomidor,
oliwki, ser parmezan, grzanki czosnkowe,
sos cesar,



 

PIZZA
duża ok. 40cm

1 SKŁADNIKOWE 30,00 zł

MARGERITA 
ser, sos pomidorowy

3 SKŁADNIKOWE 36,00 zł

CAPRICIOSA 
ser, sos pomidorowy, szynka wieprzowa, kukurydza, pieczarki

HAWAJSKA 
ser, sos pomidorowy, szynka drobiowa, pieczarki, ananas

WEGETARIAŃSKA 
ser, sos pomidorowy, soja, cebula, papryka czerwona

WIEJSKA 
ser, sos pomidorowy, filet  z piersi kurczaka,
papryka, pieczarki

ŚRÓDZIEMNOMORSKA 
ser, sos pomidorowy, tuńczyk, oliwki, cebula

MENU

 „NEMO - ŚWIAT ROZRYWKI”
Aleja Róż 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza  (Park Hallera)
Dział Gastronomiczno-Rozrywkowy tel. 32 639 05 67

www.nemo-swiatrozrywki.pl

4 SKŁADNIKOWE 38,00 zł

OSTRA
ser, sos pomidorowy, kiełbasa pepperoni, chilli,
fasola czewona, papryka

CHŁOPSKA 
ser, sos pomidorowy, kiełbasa pepperoni,
salami, szynka drobiowa, pieczarki

GÓRALSKA
mięso, cebula, oscypek, pomidor

SEROWA 
feta, gouda, oscypek, mozzarella

5 SKŁADNIKOWE 40,00 zł

EKSKLUZYWNA 
ser, sos pomidorowy, szynka wieprzowa, kiełbasa pepperoni,
papryka, szynka drobiowa,oliwki, pieczarki

6 SKŁADNIKOWE 42,00 zł

AMERYKAŃSKA 
ser, sos pomidorowy, boczek, bekon, kapary,
cebula, świeże pomidory


