
Festiwalowe lokale stacjonarne: 

Bawełna (Rynek Manufaktury) 

Pizza Ispiratione Cotone – ciasto z włoskiej mąki, pasta truflowa, mini mozzarella, szalotka, oliwa, 

zioła, sałatka ze świeżych pomidorów, rukola 

Cena: 38 zł 

Browar Księży Młyn (Tymienieckiego 22/24) 

Pizza w stylu Neapolitańskim – pomidory San Marzano, mozzarella di bufala di Campana D.O.P., stek 

z dojrzewającego rostbefu, borowik, rukola, pesto bazyliowe, ser Grana Padano 

Cena: 33 zł 

DaVella (Inflancka 6) 

Pizza Capra-Pera – kozi ser ze szczypiorkiem, speck, karmelizowana gruszka, mozzarella 

Cena: 29 zł 

Essenza Italiana (Piotrkowska 89) 

Pizza Valtellina – mozzarella, bresaola, ricotta, Grana Padano D.O.P., rukola 

Cena: 34 zł 

Farina Bianco (Piłsudskiego 14) 

Pizza orientalna z mango, krewetkami, mozzarellą di bufala, szynką parmeńską, chilli i kolendrą 

Cena: 32,90 zł 

Francesca (Nawrot 18/20) 

Pizza Francesca – mozzarella fior di latte, sos z pomidorów, pieczarki, szynka wędzona, pomidory 

suszone, bazylia 

Cena: 28 zł 

Heksagon (Pomorska 144) 

Pizza A Modo Mio – ciasto na bazie włoskiej mąki typu 00 z dodatkiem drobnoziarnistej soli z Morza 

Śródziemnego, drożdży fosforyzowanych i ekstraktu z oliwy z bresaolą, włoskimi marynowanymi 

grzybkami w sosie śmietanowym, oliwą truflową, płatami sera Parmigiano i mozzarellą 

Cena: 34 zł  

In Centro (Piotrkowska 153) 

Pizza z serem cheddar, wędzonym kurczakiem, czerwoną fasolą, pomidorkami koktajlowymi i 

czerwoną cebulą 

Cena: 26,80 zł 

Mare e Monti (Wigury 13) 

Pizza Mare e Monti – sos pomidorowy, ser mozzarella, małże, vongole, grzyby 

Cena: 32 zł 

Otwarte Drzwi (Piotrkowska 120) 

Pizza z sosem dyniowym, mozzarellą, serem kozim, szynką parmeńską i rozmarynem 

Cena: 30 zł 

Peperoncini (Rokicińska 228/230) 



Pizza Cavolo – marynowana i pieczona biała kapusta, włoska pancetta, mozzarella, ser Grana Padano, 

pomidorki koktajlowe 

Cena: 25,90 zł 

Pizzatruck Garage (Piotrkowska 217) 

Pizza z zielonym sosem na bazie bazyliowego pesto z mocną nutą parmezanu i czosnku, serem 

mozzarella, suszonymi pomidorami, pancettą i karmelizowanymi orzechami włoskimi 

Cena: 25 zł 

Pizzeria Toskania (Piotrkowska 102) 

Pizza z mozzarellą di bufala, pesto z rukoli i bresaolą 

Cena: 30 zł 

Porcja (Roosevelta 7) 

Bezglutenowa i wegańska pizza na brokułowo-migdałowym spodzie, z sosem paprykowo-

pomidorowym, wegańską mozzarellą z nerkowców (istnieje możliwość wymiany na klasyczną 

mozzarellę), roślinnym chorizo, czarnymi oliwkami oraz świeżym oregano (450 g, wartości odżywcze 

w 100 g: 146 kcal, 9 g tłuszczy, 13 g węglowodanów, 5 g białka) 

Cena: 29 zł 

Spółdzielnia (OFF Piotrkowska) 

Pizza Asian Hummus – hummus, marynowany kurczak, mozzarella, czerwona cebula, pomidorki, 

sezam, chilli, kmin rzymski, czarnuszka, kolendra, limonka 

Cena: 24 zł 

Tari Bari (Piotrkowska 101) 

Pizza Baresana – mozzarella di bufala, cime di rapa e pomodorini (wegetariańska), czyli pizza z 

typowymi składnikami z południa Włoch: mozzarellą z mleka bawolego, liśćmi i kwiatostanem rzepy 

brokułowej i pomidorkami 

Cena: 37 zł 

Tawerna Pepe Verde (Rynek Manufaktury) 

Pizza z oliwą chilli, szpinakiem duszonym z czosnkiem, kurczakiem sous vide, pomidorami suszonymi, 

mozzarellą di bufala i parmezanem 

Cena: 31,50 zł 

Vapiano (CH Sukcesja) 

Pizza East-West – czarne ciasto, sos beszamel, mozzarella, ziemniaki, boczek, ogórek konserwowy, 

cebula czerwona, rozmaryn / białe ciasto, sos barbecue, mozzarella, kurczak, kukurydza, fasola 

czerwona 

Cena: 23,90 zł 

Lokale, z których pizze zamawiać można online za pośrednictwem PizzaPortal.pl: 

Pizzerie Biesiadowo (Śródmieście, Bałuty, Retkinia, Chojny, Widzew, Nowosolna) 

4 Pory roku - sos, ser, ser góralski-żurawina, boczek-pomidor, szynka-pieczarki-groszek, kurczak 

wędzony-ananas-kukurydza 

Presto Pizzeria Trattoria (Piotrkowska 67) 

Pizza z musem mango, krewetkami, papryką, płatkami chilli i kolendrą 



Presto Pizzeria Trattoria (Sierakowskiego 88) 

Pizza z sosem pomidorowym, kozim serem, karmelizowaną czerwoną cebulą i szynką dojrzewającą 

Presto Pizzeria Trattoria (Piotrkowska 27 i Piotrkowska 142) 

Pizza z sosem pomidorowym, mozzarellą fior di latte, kiełbasą salsiccia i szpinakiem 

Presto Pizzeria Trattoria (Maratońska 67/69) 

Pizza z mozzarellą, kurczakiem teriyaki, mango, boczkiem i szczypiorkiem 

Restauracja DaVella 

Pizza Tartufo-Sedano - pasta truflowa, salsiccia, pieczarka, chrupiący seler 

Pizzeria 666 

Pizza grzechu warta – pizza na cienkim cieście, skropiona oliwą z dodatkiem bazylii i niewielką ilością 

sera, z karmelizowaną gruszką w sosie balsamicznym z dodatkiem prażonych orzechów włoskich oraz 

serem gorgonzola.  

Pizzeria Finestra 

Pizza San Escobar – ser, pulpa pomidorowa, mielona wołowina w sosie pomidorowym, kukurydza, 

czerwona fasola w wersji na ostro – pepperoni lub łagodnie – czerwona paprika świeża 

Restauracja Ranczo 

Chorizo Pizza – ser w rantach, ser, chorizo, rukola, pomidorki koktajlowe 

Pizzeria Hot Devil Pizza 

Pizza Sycylijska – ciasto, sos, ser, frytki, podwójny ser, ketchup, majonez 

Pizzeria Benetto Dąbrowa 

Marinara – pizza z sosem marinara, mozzarellą, mulami oraz krewetkami 

Capra – pizza z kozim serem zmiksowanym ze śmietaną i tymiankiem, cukinią, chorizo oraz miętą 

Pełen Brzuszek (Franciszkańska 120 a/122, Karolewska 3, Kusocińskiego 65) 

Rollo Pizza – łososiowa fantazja z charakterem – ser, jajka, łosoś wędzony, pomidor, jalapeno, kapary, 

świeża natka pietruszki 

Pizzeria Impuls 

Pizza Firmowa – sos pomidorowy, ser, salami, papryka, oliwki, czosnek, pomidor 

Pizzeria Grande Pizza 

Cztery Pory Roku (składać się będzie z czterech części): Jesień (ser, szynka parmeńska, gruszka, 

orzechy włoskie, oregano), Zima  (ser, chilli sambal, kebab drobiowy, szynka, papryczki jalapeno, 

oregano), Wiosna (ser, boczek, cebula, jajko sadzone, szczypiorek, oregano), Lato (ser, pomidorki 

koktajlowe, pomidory suszone, mozzarella, rukola, oregano) 

Pizzeria Solo Pizza (Piotrkowska 41) 

Salvatoro – mozzarella, filet z indyka wędzony, cebula marynowana, papryka świeża 

Pizzerie Fiero (Rzgowska 180, Kusocińskiego 67, Łagiewnicka 118 b, Łanowa 4a, Piotrkowska 255, 

Neonowa 1) 

Pizza Taormina – czosnek, tabasco, cebula, kurczak w ziołach 



Restauracja Vapiano 

Pizza East-West – czarne ciasto, sos beszamel, mozzarella, ziemniaki, boczek, ogórek konserwowy, 

cebula czerwona, rozmaryn / białe ciasto, sos barbecue, mozzarella, kurczak, kukurydza, fasola 

czerwona 


