Głodny? Pizza z ursynowskich pizzerii to jest to! TOP 5
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Co zrobić, gdy człowieka dopadnie głód? Serki z reklamy TV to oczywiście srogi żart.
Przecież każdy wie, że na mały i duży głód najlepsza jest... pizza! Ten obłożony pysznymi
składnikami placek pochodzi z Włoch, ale na dobre skradł serca Polaków. Co mają do
zaoferowania ursynowskie pizzerie?

PIZZA DA GRASSO
Pizzeria Stokłosy - ul. Beli Bartóka 1
tel. (22) 643 59 25
Pizzeria Kabaty - al. KEN 26 lokal 7
tel. (22) 894 83 15
godziny otwarcia: pn-czw 11-22, pt-sb 11-24, nd 12-22

Dobrze wiedzieć, że na Ursynowie mamy przyjaciół od pizzy!
Pizzerie "Da Grasso" to klasa sama w sobie. Od lat oferują doskonałą pizzę i dania z kuchni włoskiej.
To jedna z nielicznych naszym zdaniem sieci, z której przy każdym zamówieniu dostajesz tak samo
dobrą pizzę. Niepowtarzalne ciasto, bogactwo i świeżość składników, ogromne rozmiary - to jest to,
do czego dwa ursynowskie lokale Da Grasso przez ostatnich 14 lat zdążyły przyzwyczaić klientów. Do
pizzy dołączane są słynne sosy - pomidorowy i czosnkowy, równie niepowtarzalne jak pizza.
Niedawno dołączyły do nich nowe odmiany, warto spróbować.
Ale "Da Grasso" to nie tylko pizza - to także świetne makarony, lasagne, sałatki i desery. Obie
ursynowskie restauracje - na Kabatach i na Stokłosach - są świetnym miejscem towarzyskich spotkań
przy wspólnym stole. Panuje w nich niezobowiązująca i przyjazna atmosfera. Jak u przyjaciół.

LA TORRE
al. KEN 97 (50 metrów od stacji metra Stokłosy)
tel. 22 644 56 08, 501 68 87 68
mail: ken@la-torre.pl
godziny otwarcia: pon - sob 11:00 - 22:00, nd 12:00 - 22:00

Pizza prosto z wieży!
W reklamach właściciel chwali się doskonałą pizzą i coś w tym jest. Ta zamówiona przez nas, miała
niezwykle delikatne, chrupiące ciasto. Jej wyróżnikiem jest duża ilość sera, więc jego wielbiciele
będą w siódmym niebie! Ekipa z La Torre Ursynów nie żałuje składników, więc pizza jest obłożona
po brzegi. Do zamówienia dokładają pyszne sosy. Czego chcieć więcej?
A jeśli przyjdzie nam ochota na coś innego niż pizza - polecamy makarony, dania główne z orientalnie
przyprawionym mięsem (a'la kebab). Jest też tortilla, quasadillas, nuggetsy, chrupiące skrzydełka z
kurczaka czy polędwiczki drobiowe.
Co ważne, pizzeria trzyma poziom także na wynos. Dania trafiają do nas jakby dopiero co były wyjęte
z pieca, a smakują tak samo jak w lokalu. Pizzę, La Torre dowozi bezpłatnie na terenie Ursynowa

oraz na bliski Mokotów
Warto jednak odwiedzać lokal przy KEN 97 również osobiście, bo jest przyjazny i ciekawie
urządzony. Można tu napić się wina czy piwa a także - Panowie! - obejrzeć transmisje sportowe. La
Torre organizuje imprezy urodzinowe i imieninowe. Jest w stanie przygotować również niewielkie
przyjęcie ze specjalnym menu na życzenie.

BIESIADOWO
al. KEN 26 lok. U6
zamówienia: tel. 512 766 335, 690 496 280
godziny otwarcia: pon-czw 11:00-22:00, pt-sob 11:00 - 23:30, niedz 12:00 - 22:00

Pizza ze staropolską gościnnością!
Pizzeria Biesiadowo to ciekawy staropolski wystrój, ale przede wszystkim wspaniała pizza, która
zaspokoi nawet najbardziej wybredne gusta. Każda pizza, jak również inne dania, przygotowywane
są tu według ściśle przestrzeganych receptur a wszystkie dodatki pochodzą od sprawdzonych
polskich dostawców. No i to staropolskie bogactwo!
Sekretem Biesiadowa jest aromatyczne i chrupiące ciasto, które jest wyrabiane ręcznie każdego dnia
przez kucharzy. Pizza nie dość, że jest bogato obłożona, to jeszcze gigantyczna! 60-ciocentymetrowa,
może zaspokoić głód nawet sześcioosobowej rodziny, a kosztuje od 32 złotych.
Dla poszukiwaczy smaków proponujemy pizzę "Cztery pory roku”, w niej każdy znajdzie coś dla
siebie. Zwolenników pikantnej nutki rozpali "Wiejski Gangster”, a szukających odrobiny słodyczy
warto zaprosić na pizzę „W Rajskim Sadzie”. Mięsożercy zachwyceni będą "Widłami W Plecach”!

RESTAURANTE CZYLI CZYLI
al. KEN 19 lok. U2/3
zamówienia: tel. 22 415 50 00
godziny otwarcia: 12:00 - 22:00

Najprawdziwsza włoska pizza!
Spójrzcie na tę pizzę! Od razu ślinka cieknie... A pizza San Daniele z szynką parmeńską, mozarellą,
rukolą, lekko posypana grana padano to tylko jedna z wielu prawdziwie włoskich pizz, jakie czekają
na nas w kabackiej Czyli Czyli! Przyznajemy szczerze, byliśmy zaskoczeni jakością i smakiem pięknie
wypieczonych, chrupiących placków z doskonałym wręcz sosem pomidorowym oraz wysokiej jakości
składnikami. Tę jakość czuć z każdym kęsem, i nie są to słowa przesady.
Na szczęście nie musicie codziennie wpadać do tej uroczej knajpki, by zasmakować w jej daniach.
Pizzę rodem z Italii można także zamówić do domu. Do wyboru jest aż 17 rodzajów - warto
spróbować każdą po kolei. Od skromnej i świetnej Margherity przez Quattro Formaggie po
przepyszną Bufalinę. Uwaga! Grozi uzależnieniem...

BASILIA
al. KEN 24 (Metro Kabaty)
godziny otwarcia: pon – niedz 12:00 - 22:00
rezerwacje: tel. (22) 894 21 21

Pizza pachnąca Sycylią!
Basilia, to już niemal kultowe miejsce na mapie Ursynowa. Działająca od ponad 11 lat, włoska, a tak
naprawdę sycylijska restauracja, oferuje wyśmienite dania z półwyspu Apenińskiego.
Ten klimatyczny lokal, mieszczący się niedaleko stacji metra Kabaty, wita swoich gości tradycyjnym,
włoskim piecem na pizzę, opalanym drewnem. To właśnie ten piec, jest główną wizytówką tego
miejsca. Ta rodzinna restauracja, obok klasycznej pizzy na cienkim cieście oferuje swoim gościom,
szeroki wybór past, mięs oraz starannie wyselekcjonowane wina. Szef kuchni codziennie stara się
urozmaicić swoją kartę, proponując klientom danie dnia.
Basilia, poprzez urozmaiconą architekture nadaję się świetnie, do spędzenia romantycznego
wieczoru, organizacji niewielkich urodzin, czy też wesołego obiadu z dziećmi. Ze względu na swoją
długoletnią renomę restauracja nie narzeka na brak gości, dlatego sugerujemy wcześniejszą
rezerwacje pod numerem telefonu: 22 894 21 21.
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