
                   

FINGER FOOD:

FRYTKI STEAKHOUSE 200g 5,50 zł

FRYTKI Z SEREM 300g 8,00 zł

HAMBURGER 6,00 zł

CHEESEBURGER 6,50 zł

CHICKENBURGER 7,00 zł

HOT-DOG 5,50 zł

ZAPIEKANKA MAŁA  
z szynką lub z salami 6,00 zł

ZAPIEKANKA XXL (ok. 50 cm) 
z szynką lub z salami 10,00zł

STRIPSY Z FRYTKAMI  
frytki steakhouse + dip czosnkowy 11,00 zł

TORTILLA 
z grillowanym kurczakiem 7,00 zł

TOSTY 
z kurczakiem, bekonem i warzywami 8,00 zł

ZAKRĘCONA MARGERITA 
+ dip czosnkowy 10,00 zł

CHRUPIĄCE SKRZYDEŁKA  
Z KURCZAKA 6szt.
• frytki lub frytki steakhouse
• dip miodowo-pomidorowy

11,00 zł

KĄSKI KURCZAKA W BEKONIE 
5szt.
• frytki lub frytki steakhouse
• dip czosnkowy lub miodowo-pomi-
dorowy

14,00 zł

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

13,00 zł

SAŁATKA GRECKA
sałata lodowa, pomidor, ogórek zielony, 
czerwona papryka, cebula czerwona, 
oliwki, ser feta, sos vinaigrette

13,00 zł

SAŁATKA CESAR
mix sałat, grillowany kurczak, pomidor, 
oliwki, ser parmezan, grzanki czosnko-
we, sos cesar,

13,00 zł



                   

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

PIZZA
średnia ok.40 cm / duża ok. 50 cm

MARGERITA
sos pomidorowy, ser, oregano 22,00/30,00 zł

2 SKŁADNIKOWE: 28,00/34,00 zł

SALAMI
sos pomidorowy, ser, podwójne salami, 
oregano

KURCZAK
sos pomidorowy, ser, kurczak, kukurydza, 
oregano

HAWAJSKA
sos pomidorowy, ser, szynka, ananas, 
oregano

3 SKŁADNIKOWE: 30,00 /36,00 zł

KLASYCZNA
sos pomidorowy, ser, szynka, kukurydza, 
pieczarki, oregano

PEPPERONI
sos pomidorowy, ser, salami, kiełbasa 
pepperoni, pieczarki, oregano

DIABELSKA
sos pomidorowy, salami, boczek wędzony, 
papryczki jalapenos, oregano

CARBONARA
sos śmietanowy, boczek wędzony, biała 
cebula, czosnek, oregano

4 SKŁADNIKOWE: 32,00/40 ,00 zł

SEROWA
sos pomidorowy, ser, ser camembert, ser 
pleśniowy, ser feta, pomidor, oregano

SPECJAL
sos pomidorowy, ser, kurczak, salami, 
biała cebula, kukurydza, oregano

VEGETARIANA
sos pomidorowy, ser, czerwona cebu-
la, czarne oliwki, brokuły, kukurydza, 
oregano                                                                                                                 

SOS czosnkowy / pomidorowy                            3,00 zł


