
ma³a 28 du¿a 33 familijna 42

sos pomidorowy, ser mozarella, szynka dojrzewaj¹ca,
pomidory koktajlowe, rukola, oliwa z oliwek

32,00 z³24,00 z³ 41,00 z³

35,00 z³25,00 z³ 43,00 z³

38,00 z³29,00 z³ 49,00 z³

38,00 z³30,00 z³ 50,00 z³

42,00 z³32,00 z³ 52,00 z³

38,00 z³31,00 z³ 49,00 z³

42,00 z³31,00 z³ 52,00 z³

41,00 z³31,00 z³ 50,00 z³

41,00 z³31,00 z³ 50,00 z³

43,00 z³33,00 z³ 53,00 z³

41,00 z³32,00 z³ 50,00 z³

41,00 z³31,00 z³ 50,00 z³

41,00 z³31,00 z³ 51,00 z³

42,00 z³33,00 z³ 53,00 z³

41,00 z³32,00 z³

46,00 z³35,00 z³ 57,00 z³

44,00 z³33,00 z³ 55,00 z³

45,00 z³36,00 z³ 56,00 z³

43,00 z³35,00 z³ 54,00 z³

32,00 z³24,00 z³ 41,00 z³

42,00 z³

37,00 z³

34,00 z³

39,00 z³

34,00 z³

35,00 z³

39,00 z³

75,00 z³44,00 z³33,00 z³

75,00 z³52,00 z³31,00 z³

29,00 z³

29,00 z³

29,00 z³

25,00 z³

49,00 z³

3 x ³agodne fileciki z kurczaka z frytkami i sa³atk¹ coles³aw

5 x ostre skrzyde³ka z kurczaka z frytkami i sa³atk¹ coles³aw

2 x ³agodne fileciki i 2 x ostre skrzyde³ka z kurczaka z frytkami i sa³atk¹ coles³aw

2 x strips ³agodny kurczak, sa³ata, pomidor, ogórek, cebula, sos, 
wszystko zawiniête w naleœniku z m¹ki pszennej

46,00 z³

44,00 z³

51,00 z³

40,00 z³

Dodatki do dañ (w cenie do wyboru)

- frytki, zapiekane ziemniaki, ry¿, gnocchi, kluski œl¹skie
- warzywa na parze, surówka wiosenna

Penne pe³noziarniste z grillowanym ³ososiem, cukini¹
i koktajlowymi pomidorami, z pra¿onymi orzechami

- krewetki

7,00

6,00 8,00 14,00

Opcja pizzy „pó³ na pó³” - DOP£ATA 3,00 z³ 3,00 z³



* PRZY ZAMÓWIENIU DAÑ POWY¯EJ  80 Z£

Zamówienia realizujemy codziennie od 12:30-22:00 (nd-czw) i od 12.30-23.00 (pt-sb). 
Dowóz gratis dla zamówieñ powy¿ej 40 z³ (centrum) i 50 z³ (pozosta³e dzielnice). 

Przy zamówieniach poni¿ej kwoty minimalnej dowóz 8 z³.

LOKAL ALIBI, ul. Pocztowa 13,43-600 Jaworzno
zapraszamy codziennie od godz. 12.00

www.lokal-alibi.pl
facebook.com/AlibiLokal/

ORGANIZUJEMY PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE
chrzciny, komunie, urodziny, imieniny, spotkania biznesowe, konferencje, bankiety

DYSPONUJEMY TRZEMA NIEZALE¯NYMI SALAMI
szkolenia, 

(pe³ne menu dostêpne w lokalu Alibi)

Do zamówieñ powy¿ej 80 z³ GRATIS do wyboru:
*PROMOCJA W LOKALU

W godz. 12.30 - 18.00 przy zamówieniu dañ powy¿ej 80 z³ 
- 1h bilarda GRATIS!karnet na 1h bilarda pieczywo czosnkowe, ma³e SOK 1L

Penne di pollo
makaron penne z ³agodnym kurczakiem, broku³ami i papryk¹,
zapiekany sosem czosnkowo-œmietanowym i serem mozarella

Penne di concreto
makaron penne z ostrym kurczakiem, salami, boczkiem i cebul¹,
zapiekany sosem pomidorowym z bazyli¹ i parmezanem

Penne frutti di mare
makaron penne z owocami morza i czarnymi oliwkami,
zapiekany sosem œmietanowym i parmezanem

38.

39.

33,00 z³

35,00 z³

39,00 z³

Pierogi domowe (8 szt)
do wyboru: z miêsem, z kapust¹ i grzybami lub ruskie

Pierogi Mix  (12 szt) 

40.

41.

42.

24,00 z³

29,00 z³

Frytki (150g)

Frytki du¿e (300g)

Wedgesy (200g)

Tosty z szynk¹, serem i zio³ami

Tosty trzy sery 3 tosty zapiekane trzema serami

Tosty tre salumi 
Sa³atka Coles³aw (200g)

Bukiet warzyw na parze (200g)

Tuzin œliwek kalifornijskich
Krewetki na maœle kolendrowym (9 szt)
z pietruszk¹ i pieczywem czosnkowym

 

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

12,00 z³
17,00 z³
14,00 z³
14,00 z³
16,00 z³
15,00 z³
12,00 z³
13,00 z³
30,00 z³
45,00 z³

PROMOCJA NA WYNOS

Tortilla Alibi con carne
du¿y naleœnik z m¹ki pszennej z pomidorami, miêsem
mielonym (wo³owo-wieprzowym), kukurydz¹, czerwon¹ fasol¹
papryk¹, cebul¹ i mozarell¹

Tortilla Alibi de pollo 
du¿y naleœnik z m¹ki pszennej z kurczakiem, kukurydz¹, 
czerwon¹ fasol¹, papryk¹, cebul¹, zielonym gorszkiem i mozarell¹

Tortilla con spinaci
naleœnik z m¹ki pszennej ze szpinakiem, serek fet¹ i czosnkiem,
zapiekane serem gouda

33,00 z³

32,00 z³

31,00 z³

53.

54.

55.

Sa³atka W³oska
sa³ata, mozarella, pomidor, bazylia, oliwki, 
sos, pieczywo czosnkowe

Sa³atka Grecka
sa³ata, papryka, pomidory, ser feta, oliwki, ogórek, 
sos, pieczywo czosnkowe

Sa³atka Alibi 
z grillowanym kurczakiem
sa³ata, pomidor, ogórek, oliwki, sos alibi, 
grillowany kurczak, pieczywo czosnkowe

Sa³atka z grillowanymi
krewetkami
sa³ata, rukola, krewetki grillowane, papryka,
pomidor, oliwki, pra¿ony s³onecznik, sos alibi,
pieczywo czosnkowe

Caprese z pomidorami
i bazyli¹ z pieczywem czosnkowym

56.

57.

58.

59.

60.

28,00 z³

29,00 z³

38,00 z³

44,00 z³

26,00 z³

Krem czosnkowy
z grzankami

Krem z borowików
z grzankami

Zupa królewska
z kurczakiem, papryk¹, pomidorami i pieczarkami

61. 18,00 z³

Pepsi 1L
Pepsi 1,75L
Sok 1L
do wyboru: pomarañczowy, grejpfrutowy,
porzeczkowy, jab³kowy

64. 12,00 z³

62.

63.

65.
66.

20,00 z³

21,00 z³

15,00 z³

tel. 32 614 00 00

3 tosty zapiekane 3 gatunkami wêdlin

12,00 z³

Coca Cola 2L67. 16,00 z³


