Restauracje
Bodega Chicha -Tapas Bar
Ul. Mostowa19

Bułka
ul. Szewska 6
87-100 Toruń
Cafe Relaks
ul.Szewska 4,

1. Pinchos – pochodząca z kraju Basków forma przekąski tapas, najczęściej mająca formę małej
kanapeczki z 3, 4. Cena po rabacie 3 zł. Dostępne w opcji mięsnej jak i wegetariańskiej
2. Sopa de lentejas -pożywna zupa z zielonej soczewicy i wielu innych warzyw. Cena po rabacie 4
zł; 3. Costillas Picantes (tapas)-wieprzowe żeberka w naszej słodko-pikantnej marynacie. Cena po
rabacie 5zł
1. Śniadanie – granola z naszą domową konfiturą, (granola i jogurt grecki)
2. Zupa dnia 9zl / 4,5zl (od godz 13) (występuje w menu podstawowym)
3. Szarpana łopatka, sos bbq, karmelizowana cebula, boczek, szpinak, Ser lazur, pikle
1. Pierogi Ruskie , przed 16 zł po rabacie 8 zł
2. Kluski ziemniaczane, przed 12 zł po rabacie 6 zł
3. Gulasz z żołądków, przed 16 zł po rabacie 8 zł

Caffe Bistro
ul. Legionów 28 c/1

1. Schabowy na kapuście zasmażanej z ziemniakami, cena przed 12,90 zł po 6,45 zł
2. Stek z cebulką, ziemniakami i surówką, cena przed 12,90 zł po 6,45 zł
3. Naleśniki z cukrem pudrem 3 szt, cena przed 4,90 zł po 2,45 zł
4. Naleśniki z dżemem 2 szt, cena przed 9,90 zł po 4,95 zł
5. Naleśniki z twarogiem i owocami 2 szt, cena przed 10,90 zł po 5,45 zł
6. Naleśniki ze szpinakiem i serem 2 szt, cena przed 12,90 zł po 6,45 zł

Centrum Sportu i
Rekreacji „Olender” Sp.
z o.o. w Wielkiej
Nieszawce
Toruńska 34/40, 87-165
Cierpice

1. Rosół z makaronem 7zł/ 3,50 zł
2. Żurek kujawski z białą kiełbasą i jajkiem 9zł/4,5zł
3. Zupa tajska z kurczakiem, makaronem Soba i świeżą kolendrą 12 zł/6 zł
4. Krem z pomidorów z grzankami 10zł/5 zł
5. Tagliatelle z kurczakiem i szpinakiem 23 zł/11,50 zł
6. Pappardelle z polędwiczką wieprzową i borowikami w delikatnym śmietanowym sosie
25 zł/12,50 zł
7. Tagliatelle z krewetkami i cukinią w pikantnym sosie pomidorowym 28 zł/14 zł

Favola
Szosa Chełmińska 137

1. Spaghetti carbonara 19 zł – 9,50 zł; 2. Sałatka Cezar 18 zł – 9 zł; 3. Zupa pomidorowa 300ml
10zl – 5 zł
1. Tradycyjny kotlet schabowy z ziemniakami z wody i surówką (cena przed-18zł, po - 9zł)
Hotel&Restauracja Legenda 2. Bigos staropolski z białym pieczywem (cena przed -14zł, po i - 7zł)
Ul. Rynek Nowomiejski 3
3. Zupa pomidorowa z makaronem (cena przed -8zł, po -4zł)
4. Sernik na zimno (cena przed -10zł, po -5zł)
-50% rabatu na:
Koi Sushi
Sushi (bez zestawów wynosowych); Piwo: Żywiec Heineken; Wino: Choya (karafka); Sok aloesowy;
ul. Małe Garbary 19
Oferta dostępna wyłącznie w lokalu, nie dotyczy wynosów i dowozu.
Mammamia Luigi Iaia
1. Pizza Rossa 32 cm(pizza z sosem pomidorowym) cena przed 14 zł po 7 zł
Wielka Nieszawka
2. Pizza Bianca 32 cm (pizza z mozzarellą) cena przed 14 zł po 7 zł
ul. Toruńska 17
3. Pizza Focaccia 32 (pizza z oliwą i przyprawami) cena przed 10 zł po 5 zł
87-165 Cierpice
1. Pierogi ruskie 18zł/9zł
Mostowa 36
2. Makaron carbonara 22zł/11zł
Ul. Mostowa 36
3. Polędwiczka wieprzowa w sosie kurkowym z puree ziemniaczanym , świeżymi warzywami
29zł/14,5zł
North Fish
1. Fishburger z ćwierćkilowymi frytkami- 50%; 2. Mintaj Wiosenny z frytkami – 50%
ul. Żółkiewskiego 15
3. Zupa sezonowa – 50%; 4. Rybna zupa Gronn ze szpinakiem- 50%
ul. Broniewskiego 90

Pizzeria L’antico forno
ul. Ducha Świętego 8

1. Pizza Marinara (sos pomidorowy, czosnek, oregano, oliwa z oliwek) 7 zł
2. Pizza Margherita (sos pomidorowy, mozzarella, bazylia) 7 zł
3. Pizza 4 formaggi (sos pomidorowy, mozzarella, ser gorgonzola, edam, gouda) 9 zł
Dotyczy wyłącznie lokalu, nie obejmuje dowozu.
Pizza Toruń L’Antico Forno ma zaszczyt przedstawić wszystkim mieszkańcom pięknego miasta
Torunia prawdziwy smak włoskiej pizzy. Pizza Szef „Marco”, mistrz pizzy z ponad 20-letnim
doświadczeniem, starannie dba o jakość i świeżość produktów. Od sera mozzarella i pomidorów,
po prawdziwą włoską mąkę i oliwę z oliwek. Ciasto do pizzy wyrabia zgodnie z włoską tradycją,
czyli z użyciem wody, soli, mąki i drożdży. Spróbujcie sami!

Pizzeria Soprano
Wysoka 3

1. Pizza GIGANT 50 cm Capricciosa. Przed 32,90 zł, po 16,45 zł.
2. Pizza ŚREDNIA 31 cm Mama Mia. Przed 18,90 zł, po 9,45 zł.
3. Spaghetti Bolognese. Przed 14,90 zł, po 7,45 zł.
Ofert dostępna również na wynos. Opakowanie płatne 2,5 zł. Nie dotyczy dowozu.

Pizzeria Wiki
Ul. Poznańska 73

1. Pizza Fungi średnia 24 cm (sos pomidorowy, ser, pieczarki) z 13,00zł na 6,50zł
2. Pizza Napoli średnia 24 cm (sos pomidorowy, ser, szynka) z 14,00zł na 7,00zł
2. Pizza Capricciosa średnia 24 cm (sos pomidorowy, ser, szynka, pieczarki) z 15,00zł na 7,50z
3. Spagetti ( makaron spaghetti, mięso mielone, cebula, papryka, pieczarki, sos, ser) z 15,00 zł na
7,50 zł

1. Tartufo Gourmet 35 zl-17.50 zl, (Mozzarella, krem z czarnej trufli, salsiccia włoska kiełbasa,
pieczarki, płatki sera grana)
2. Porchetta 35zl-17.50zl, (mozzarella,provola affumicata, gorgonzola DOP, porchetta IGP pieczona
PROVA PIZZERIA GOURMET
wieprzowina pocieta w plasterki, krem z cebuli i octu balsamicznego)
ul. Rynek Nowomiejski 4
3. Sapori del sud 35zl-17.50zl (dzięki tej pizzy zdobyliśmy 3 miejsce w konkursie mistrzowie smaku
w kategorii Pizza Roku 2018), (pulpa pomidorowa, friarielli kwiat rzepy brokułowej, Nduja, płatki
sera pecorino romano DOP)
Przystanek Piekuś
ul. Watzenrodego 2
ul. Łódzka 118

1. TAGLIATELLE AL RAGÙ Bolognese 19 zł/ po rabacie 9,50 zł
2. CAPRICIOSA szynka/pieczarki cena 10,50 zł
3. Zupa rybna z chili i łazankami z sepią, 16 zł, cena w akcji 8 zł

Restauracja Royal India
ul. Prosta 19
56 652 23 33

1. Dahl Shorba 300 ml Veg Bestseller 13 zł/6,5 zł Zupa z soczewicą
2. Zupa Baljita 14 zł/7 zł Aromatyczna zupa z kurczakiem
3. Madras Bestseller 380 g 29zł/14,5 zł Potrawa z kawałków kurczaka na bazie pasty z pomidorów
,imbiru, czosnku oraz mieszanki przypraw.
4 Murghi Saag 380 g 34zł 17 zł Potrawa z kawałków kurczaka w sosie szpinakowym –
śmietanowym.
5.Murghi Methi 380g 29zł/14,5 zł Potrawa z kawałków kurczaka na bazie sosu cebulowego,
pomidorowego i orzechowego z dodatkiem kozieradki
Nie dotyczy dowozu. Możliwy odbiór osobisty.

RESTAURACJA CHIŃSKA
CHANG-LIN
Szosa Lubicka 166E

1. Zupa Pekin (Słodko-kwaśna) cena przed 10 zł po 5zł
2. Zupa Bambusowa (Zupa z pędami bambusa) cena przed 10 zł po 5 zł
3. Kurczak opiekany w cieście w sosie słodko-kwaśnym cena przed 28zł po 14zł
4. Kurczak o pięciu smakach, cena przed 27 zł po 13,50zł
5. Schab na ostro, cena przed 27 zł po 13,50 zł

Restauracja Ciżemka
ul. Piekary 20

Restauracja Da Grasso
ul. Franciszkańska 20

1. Tagliatelle carbonara z boczkiem na żółtku i parmezanie 23zł/11,50zł
2. Sandacz z kluskami półfrancuskimi i miksem sałat 39zł/19,50zł
3. Krem pomidorowy z bazylią 12zł/6zł
-50% Pizza:
1. Margarita 42 cm; 2. Pepperoni 42 cm; 3. Capriciosa 42 cm; 4. Semplicita 42 cm

Restauracja Jimmy’s
Steakhouse
ul. Kopernika 40

1.Spaghetti z owocami morza 30zł/15zł
2.łosoś zapiekany pod pierzynką 46zł/23zł
3.Rib Eye Stek 60zł/ 30zł
4.Amerykańska Zupa gulaszowa 17zł/8,50zł

Restauracja KFC
ul. Szosa Lubicka 109/111 1. Zestaw twister
2. Zestaw Hot Wings
ul. Olsztyńska 8
ul. Grudziądzka 124
3. Duże frytki
ul. Żółkiewskiego 15
1. „Przysmak kaszubski” – kotleciki z gęsiny i indyka w sosie musztardowym, z ziemniakami i
Restauracja Mediterian
surówkami z 25 zł na 12,50 zł
ul. Kościuszki 41/47 (pawilon 2. Carbonara – makaron penne z boczkiem i sosem śmietanowym i serem z 17 zł na 8,50 zł
„Herbowa”)
3. Pizza Cabalero – z salami, sosem i serem z 15 zł na 7,50 zł
Oferta dostępna jedynie w lokalu, nie dotyczy wynosu.
1. Pasta i Basta [makaron penne w sosie szpinakowym podany z parmezanem i suszonymi
pomidorami 230g z kurczakiem curry] Cena przed rabatem 13zł po rabacie 6,5 zł
Restauracja Mieszczańska u 2. Sakwa smakosza [faszerowana polędwiczka wieprzowa 150g w sosie kurkowym podana z
Gołębiewskich
ziemniakami i białą kapustą] Cena przed rabatem 24 zł po rabacie 12 zł
ul. Prosta 22a
3. Toruńskie żeberka w miodzie [miodowe żebra wieprzowe 170g w sosie własnym, podane z
pieczonymi ziemniakami i sosem czosnkowym z grillowanymi warzywami] Cena po rabacie 24 zł po
rabacie 12 zł
Restauracja Oberża
ul. Rabiańska 9
Restauracja SKRZYNKA
ul. Łyskowskiego 24 f-j

1. Pieczone udka z kurczaka z chrupiącą skórką, ziemniaki, surówka, cena przed 14,99 zł
po 7,49 zł
2. Domowe pierogi ruskie -kraszone, surówka, cena przed 14,99 zł po 7,49 zł
3. Makaron spaghetti z sosem bolońskim, cena przed 14,99 zł po 7,49 zł
1. Naleśnik LOL, cena przed 13,50 zł po 6,75 zł
2. Naleśnik AFRYKA, cena przed 9,00 zł po 4,50 zł
3. Żurek, cena przed 7,00 zł po 3,50 zł

I Danie, Rosół z makaronem 10 zł/5 zł, Pomidorowa 10zł/5zł, Żurek z jakiem 12 zł/6 zł
II Danie, Zraz wieprzowy ziemniakami i buraczkami 28 zł/14 zł; Pierś drobiowa faszerowana
Restauracja Twierdza Toruń
szpinakiem mozzarellą i suszonymi pomidorami 26 zł/ 13 zł; w zestawie z pieczonymi
Fort IV
ziemniaczkami i bukietem świeżych sałat; Szaszłyk drobiowy podawany z ryżem i świeżymi
ul. B. Chrobrego 86
sałatami 26 zł/13 zł; gnocchi z sosie z grzybów leśnych 24 zł/12 zł; pierogi z mięsem 18 zł/ 9 zł,
pierogi z owocami 18 zł/ 9 zł; sałatka z kurczakiem 20 zł/ 10zł

Restauracja UMAMI
ul. Polna 7B Lok 3

Restauracja-Pizzeria
Sowa Toruń
Cukiernia Sowa
Rynek Staromiejski 4

1. Zupa z zielonej soczewicy i pomidora, cena przed 12 zł po 6 zł
2. Pierogi z twarogu wędzonego i pieczonego ziemniaka z suszonym boczkiem i oliwą
szczypiorkową, cena przed 26 zł po 13 zł
3. Ciasto Dnia - szpinakowe z kremem szpinkowym i owocem, cena przed 10 zł po 5 zł
dodatkowo tylko w piątek – śniadanie w godzinach 8.00-12.00:
4. Jajko zapiekane pod szpinakowym beszamelem, cena przed 13 zł po 6,5 zł
1. Pizza Diavola 26,00 zł/ 13,00 zł sos pomidorowy, mozzarella, salami łagodne typowe
dla regionu Abruji,pieczarki Portobello, oregano
2. Pizza Capricciosa* 20,00 zł / 10,00 zł sos pomidorowy, mozzarella, pieczarki
Portobello, zielone oliwki, Primavera-włoska szynka gotowana, papryka, oregano
*lub Wersja vege – z grillowaną cukinią
3. Żurek Kujawski / 250 ml / 14,00 zł / 7,00 zł jajko kurze, biała kiełbasa, borowiki, cebula,
boczek

Robin – Hood Restaurant
Cafe & Bar
ul. Podmurna 36

1. Chicken tikka masala + chlebek naan cena przed rabatem 28 złotych;
2. Butter chicken + chlebek naan cena przed rabatem 28 złotych;
3. Bollywood plate + grillowany ziemniak – cena przed rabatem 36 złotych.
4. Zupa Linsen (w środku cebula, soczewica, imbir, kurczak) w cenie przed rabatem 11 złotych
5. Tiramisu cena przed rabatem 10 zł
Oferta dostępna na wynos, bez dowozu.

SUBWAY
ul. Żółkiewskiego 15
ul. Broniewskiego 90

1.Sałatka za 50 %, cena przed 11,90 zł po 5,95 zł
2.Sałatka za 50%, cena przed 13,90 zł po 6,95 zł
3.Sałatka za 50%, cena przed 14,90 zł po 7,45 zł
4.Sałatka za 50%, cena przed 15,40 zł po 7,70 zł
5.Ciastka za 50%, cena przed 2,90 zł po 1,45 zł
6.Kawa Latte 400ml za 50% cena przed 8,50 zł po 4,25 zł
7.Kawa Czarna 400 ml za 50%, cena przed 6,50 zł po 3,25 zł
8.Gorąca Czekolada za 50%, cena przed 5,40 zł po 2,70 zł
9.Kawa smakowa 400 ml za 50%, cena przed 9,50 zł po 4,75 zł
10.Coca-cola puszka 0,33 l za 50%, cena przed 4,50 zł po 2,25 zł
11.Napój z dystrybutora kubek 0,5 l za 50%, cena przed 5,40 zł po 2,70 zł
12.Napój z dystrybutora kubek 0,4 l za 50%, cena przed 4,90 zł po 2,45 zł
Oferta dostępna tylko w lokalu. Nie dotyczy dowozów.

TELEPIZZA
Rynek Nowomiejski 2

Nasza oferta będzie obowiązywała w lokalu i dostawie.
Oferta 50% dotyczy wszystkich pizz dostępnych w naszym menu na stronie
www.telepizza.pl w stosunku do ceny standardowej.
Dostawa gratis! (w ograniczonej strefie) Promocji nie możemy łączyć.

WAGA SMAKÓW
CH KOMETA
Ul. Grudziądzka 162

Oferta -50% jest na całe menu, z zastrzeżeniem że promocja obowiązuje tylko przy zakupie całego
zestawu: danie + kompot/koktajl + zupa.
Klient sam wybiera danie napój i zupę z dostępnych w lokalu.
1. Zupa – cena przed 5,49zł/szt. po promocji 2,75zł/szt.
2. Kompot – cena przed 3,49zł/szt. po promocji 1,75zł/szt.
3. Koktajl – cena przed 4,95 zł,/szt. cena po promocji 2,48zł/szt.
4. Danie na wagę – cena przed 3,59zł/100gram, cena po promocji 1,80zł/100 gram
Waga Smaków to lokal samoobsługowy, jedzenie dostępne jest w formie szwedzkiego stołu i
nakłada się je samodzielnie z bemarów.cena za 100 gram to 3 złote 59 groszy.

ZAPIECZMNIE.PL

Oferta ważna TYLKO W DOSTAWIE.
Rabat dotyczy wybranych małych zapiekanek o wadze ok 1kg:
1. PAPAY (Makaron Pennine (penne), Sos śmietanowy, Szpinak, Pieczarki,
zapiekane serem), cena przed 23 zł po 11 zł
2. FARMER (Makaron Fussili (świderki), Sos pomidorowy, Boczek, Kiełbasa, Cebula czerwona,
Papryka, zapiekane serem) cena przed 27 zł po 13,50 zł
3. KOZAK (Makaron Cannelloni (rurki), Sos pomidorowy, Salami, Cebula czerwona, Papryka,
Papryka jalapeno, zapiekane serem) cena przed 26 zł po 13 zł.
Do zamówienia będzie doliczana cena za korytko 1 zł. Minimalne zamówienie to 2 zapiekanki.

zORIENTowani
ul. Fałata 35/37

1. Zupa PHO z wołowiną z 12 na 6 zł; 2. Kurczak w cieście z sosem słodko-kwaśnym z 13,5 na 6,75
zł; 3. Kurczak w cieście z sosem chilli z 13.5 na 6,75 zł; 4. Chipsy krewetkowe 15 szt. z 4 na 2 zł; 5.
Kawa czarna z 6 na 3 zł; 6. Cappuccino z 8 na 4 zł; 7. Ananas w cieście z 6 na 3 zł

Żar Tandoori
ul. Małe Garbary 26

1. Daal soup – aromatyczna zupa z 3 rodzajów soczewicy, cena przed 10 zł po 5 zł
2. Channa Masala – gotowana ciecierzyca z cebulą i oryginalną, indyjską mieszanką przypraw, cena
przed 22 zł po 11 zł
3. Butter chicken – kawałki kurczaka pieczone w piecu Tandoor w aksamitnym pomidorowo –
maślanym sosie, cena przed 25 zł po 12,50 zł
4. Mango lassi – indyjski napój z domowego jogurtu i mango, cena przed 8 zł po 4 zł

