
Cezar 

 

  

Pub 
Pizzeria 

 
 

Godziny otwarcia: 
 

poniedziałek – sobota 16ºº- 22ºº 
niedziela 14ºº- 22ºº 

 
tel. zamówienia: 

 
532 31 32 32 

 
Jesteśmy:  

Rzepin Kolonia 82,  Pawłów 
 

a także: 
facebook. com/pubpizzeriacezar/  



 

Cezarevents 

 
Organizujemy: 

 
• Przyjęcia okolicznościowe  
 (imieniny, urodziny, chrzciny, komunie, stypy, itp.) 
• Imprezy dla grup zorganizowanych oraz firm 
• Szkolenia, konferencje 
• Bankiety 
• Spotkania 
• Urodziny dzieci i wiele innych imprez 
• W plenerze - ognisko 

 
 
 

 
Indywidualna wycena imprez 

 
Zapraszamy! 

 
 



Nowości  
                                        spróbuj i oceń...  
 
Zupa krem z kurek z grzankami i serem 15 zł 

Zupa krem brokułowa z grzankami i serem  14 zł 

Spagetti carbonara  
makaron spagetti w sosie śmietanowym z boczkiem, 
cebulką, czosnkiem i parmezanem 

19 zł 

Croissant na słono - spróbuj ... 
rukola, szynka parmeńska, suszone pomidory, sos 

16 zł 

 
A na deser 

Croissant na słodko  2 szt.  - spróbuj ... 14 zł 

 
Oraz coś na zaostrzenie apetytu ..., 

lub na początek ... 
 

Śledzik z cebulką i pieczywem + 50ml wódka 19 zł 
 
 



Pizza na grubym lub cienkim cieście 
-  wybór należy do Ciebie 25cm 45cm 

1 Bolonia 
sos, ser, 6 dowolnych składników, oregano 

16 zł 32 zł 

2 Cezar 
dwie połówki pizzy do wyboru 

16 zł 32 zł 

3 Rzeźnicka 
sos, ser, szynka, bekon, salami, kabanos, cebula, 
oregano 

15 zł 30 zł  

4 Fungi 
sos, ser, pieczarki, oregano 

13 zł 20 zł 

5 Swojska 
sos, ser, kiełbasa, cebula, korniszon, oregano 

15 zł 28 zł 

6 Kurczak klasyk 
sos, ser, pieczarki, kurczak, kukurydza, pomidory, 
oregano 

15 zł 29 zł  

7 Wiejska 
sos, ser, boczek, papryka, cebula, oregano 

15 zł 28 zł 

8 Fit  
sos, ser, pomidor, cebula, papryka, kurczak, prażone 
ziarna dyni i słonecznika, oregano 

16 zł 32 zł 

9 Hawajska 
sos, ser, szynka, ananas, kukurydza,  oregano 

15 zł 28 zł 

10 Chicken 
sos, ser, kurczak, cebula, bekon, papryka, oregano 

15 zł 29 zł  

11 Góralska 
sos, ser, kiełbasa krakowska, oscypek, boczek, 
pieczarki, oregano 

15 zł 30 zł 

12 Turecka 
sos czosnkowy, ser, kebab, pomidor, ogórek, cebula, 
oregano 

15 zł 30 zł  

13 Capriciosa  
ser, sos pomidorowy, szynka, pieczarki, oliwki 

15 zł 28 zł  

14 Margerita 
sos, ser, oregano 

12 zł 19 zł 



15 Kebab 
sos, ser, pieczarki, mięso kebab, papryka, czosnek,  
oregano 

15 zł 30 zł 

16 Serowa  
sos, ser mozarella, ser feta, ser camembert, oscypek, 
bazylia 

14 zł 26 zł  

17 Szpinakowa 
sos, ser, szpinak, papryka, szynka, oregano 

14 zł 26 zł 

18 Vegas 
sos, ser, szynka, pieczarki, papryka, kukurydza, 
cebula, oliwki, oregano 

15 zł 28 zł  

19 Kabanos 
sos, ser, kabanos, pieczarki, papryka, cebula, oregano 

15 zł 28 zł  

20 Rukola 
sos, ser, szynka parmeńska, rukola, oregano 

15 zł 28 zł  

21 Chili 
sos, ser, kurczak, suszone pomidory, papryczka chili, 
tabasco, oregano 

15 zł  28 zł  

22 Salami 
sos, ser, salami, papryka, cebula, oregano 

15 zł 28 zł  

23 Vesuwio 
sos, ser, szynka, oregano 

13 zł 25 zł 

24 Ragusta 
sos, ser, salami, papryka, cebula, pieczarki, oregano 

15 zł 28 zł  

 
 Dodatkowy składnik do pizzy  - warzywny 

      - mięsny 
2 zł 
2 zł 

4 zł 
5 zł 

 Sos do pizzy (czosnkowy, pomidorowy, chili, słodko kwaśny) 2 zł 

 Opakowanie dodatkowe  3 zł  

 

Do każdej dużej pizzy wybrany sos GRATIS 
Nasze stałe promocje 

 
A dla stałych bywalców naklejki CEZAR

 

 
- zbierz 10 naklejek na Karcie Klienta, a dużą pizzę otrzymasz GRATIS! 



Dla naprawdę głodnych 
i nie na diecie... 

 
• Golonka pieczona z pieczywem, sosami i surówką (szt.) 18 zł 

• Golonka Cezar  
(golonka pieczona w plastrach z pieczywem sosami i surówką szt.) 

24 zł 

 

... może jeszcze to   

• Pieczywo czosnkowe - spróbuj ... 10 zł 

• Nugetsy z frytkami  
(5 szt. + małe frytki, ketchup) 

 16 zł 

• Tortilla ROLL kebab lub z kurczakiem   14 zł 

• Bruschetta (2 szt.)  14 zł 
 

Standardowe uzupełnienie...   

• Frytki duże (350 g) 
           małe (200 g) 

 9 zł 
6 zł 

 

Pierogi  
       sami kleimy, jest ich z 10 sztuk... 

• Ruskie  13 zł 

• Z grzybami  15 zł 

• Z mięsem  16 zł 

• Pomieszane...  17 zł 
 
 

A może pierogi podsmażane  
z dawnych czasów,  jak u mamy. . .  

• Ruskie  15 zł 

• Z grzybami  17 zł 

• Z mięsem  18 zł 

• Pomieszane...  19 zł 



Makarony 
          Smak Italii – Spróbuj! 
 
 
 
• Penne  

z kurczakiem w sosie śmietanowym, parmezan 
 

 16 zł 

• Penne  
z kurczakiem w sosie śmietanowym i szpinakiem, parmezan 

 

18 zł 

• Penne  
z kurkami i kurczakiem w sosie śmietanowym, parmezan 

 

19 zł 

• Lasagne  
z sosem bolońskim 
 

 16 zł 

• Lasagne  
ze szpinakiem i łososiem 
 

 16 zł 

• Spagetti  
z sosem bolońskim, parmezan 
 

 14 zł 

• Tagiatella  
z kurczakiem w sosie śmietanowym, parmezan  

 18 zł 

 
 
 
 

... makarony są świeżo gotowane 
– poczekasz min. 25 minut... 

 
 
 
 

... możemy pokombinować z dodatkami 
na Twoje życzenie 



Sałatki 
... naprawdę dobre,  naprawdę świeże. . .  Spróbuj  

 
 
 

• Chłopska  
Mix sałat, cebula, łódeczki ziemniaczane, boczek, 
ogórek kiszony, sos 
 
 

 16 zł 

• Fit 
Mix sałat, pomidor, cebula, papryka, kurczak bez 
panierki, prażone ziarna dyni i słonecznika, sos 
 
 

 18 zł 

• Grillowa  Francuski smak – Sprawdzone! 
Mix sałat, grillowany ser camembert, ogórek, cebula, 
pomidor, papryka, sos 
 
 

 18 zł 

• Grecka 
Mix sałat, ser feta, pomidor, ogórek, oliwki, papryka, 
kukurydza, sos 
 
 

 14 zł 

• Z kurczakiem 
Mix sałat, kurczak w panierce,  pomidor, ogórek, 
papryka, kukurydza, sos 
 
 

 16 zł 

• Kebab 
Mix sałat, mięso kebeb, pomidor, ogórek, cebula, 
papryka, kukurydza, sos 

 17 zł 

 



Desery 
dla małych i dużych... 

 
 
 

Lody z bitą śmietaną 
 

 10 zł 

Lody z owocami i sosem 
 

 12 zł 

Lody z owocami i bitą śmietaną 
 

 12 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 

... i coś z dawnych lat 
 

  

Gofr z cukrem pudrem 
 

 4 zł 

Gofr z bitą śmietaną i owocami 
 

 8 zł 

Croissant na słodko  (2 szt.) 
 

 14 zł 

 
 
 



Oryginalna kawa 
- Wiedeńska klasyka 

 

 
 

Tylko u nas...  
Kawa espresso 5 zł  

Kawa espresso macchiato 6 zł  

Kawa vienessa coffe 8 zł  

Kawa latte macchiato 7 zł  

Kawa po irlandzku 9 zł  

Kawa mrożona  13 zł  

Czekolada na gorąco 7 zł  

Herbata czarna, smakowa, zielona 5 zł  

 

 
Napoje zimne i mokre... 0,2 l 0,4 l 
Pepsi, 7UP, Schweppes, Mirinda 4 zł 6 zł 

Lipton herbata 4 zł 6 zł 

Red Bull 10 zł 

Woda mineralna gaz/ngaz 4 zł 5 zł 

Soki  
(pomarańcz, jabłko, cz. porzeczka, pomidorowy, banan) 

5 zł 7 zł 

Sok wyciskany na bieżąco przez cały rok  
z całych pomarańczowy  NOWOŚĆ!!! 

12 zł 18 zł 

Lemoniada  8 zł 14 zł 



Alkohole 

 
Piwo butelkowe  0,5 l 

Tyskie   7 zł 

Lech, Lech free  7 zł 

Perła, Perła 0% bezalkoholowa  6 zł 

Perła porter  6 zł 

Żywiec  7 zł 

Desperados 0,4 l  8 zł 

Grolsch  9 zł 

 
Piwo beczkowe 0,3 l 0,5 l 

Perła 5 zł 7 zł 

Tyskie 5 zł 7 zł 

Sok do piwa  0,50 gr 

 
Wódka, Whiskey  50 ml 

Wódka Exclusive  10 zł 

Wódka Wyborowa  7 zł 

Wódka Stumbras  7 zł 

Żubrówka  7 zł 

Tequila  9 zł 

Whiskey Jack Daniels, Ballantines, Jameson  12 zł 

Jagermeister - klasyka  ...temp. -15°C  13 zł 

 
Wino  100 ml 

Wino półsłodkie  13 zł 

Wino wytrawne  13 zł 

Wino półwytrawne  13 zł 
 



Drinki... 
pewne i sprawdzone 

 
• Krwawa Mary 

wódka, sok pomidorowy, sok z cytryny, sól, 
pieprz, tabasco, lód 
 
 

 16 zł 

• Dwie pomarańcze 
wódka, sok pomarańczowy, grenadyna, lód 

 
 

 15 zł 

• Kamikadze 
wódka, curacao, sok z cytryny 
 
 

 17 zł 

• Coco Jambo 
malibu, wódka, mleko, wiórki kokosowe 
 
 

 16 zł 

• Malibu Sunrise 
malibu, sok pomarańczowy, grenadyna, lód 
 
 

 16 zł 

• Gin z tonikiem 
gin, tonik, cytryna 
 
 

 14 zł 

• Tequila Sunrise 
tequila, sok pomarańczowy, grenadina, lód 
 
 

 16 zł 

• Błękitna laguna 
wódka, curracao, sok z cytryny, sprite, lód 

 16 zł 

 


