
1. Pizza Margherita

z podstawowymi składnikami   14,50 zł / 19 zł

2. Pizza Pieczarkowa 
z pieczarkami   16,50 zł / 23 zł

3. Pizza Standard

z szynką   17,50 zł / 23 zł

4. Pizza Węgierski smaczek

z serem mozzarella, papryką kolorową i salami   20,50 zł / 28 zł

5. Pizza Leszko

z pieczarkami, salami, papryką i szynką   22,50 zł / 31 zł 

6. Pizza Serowa 
z serem camembert, mozzarella i blue   21,50 zł / 31 zł 

7. Pizza Bolko

z pieczarkami, cebulą, papryką, kukurydzą i szynką   23,50 zł / 32 zł

8. Pizza Farmerska

z cebulą, papryką i kurczakiem   21,50 zł / 30 zł

9. Pizza Wiejska

z pieczarkami, boczkiem i cebulą   20,50 zł / 29 zł

10. Pizza Wiosenna

z kalafiorem, brokułami, kukurydzą, pomidorem 
i marchwią   21,50 zł / 29 zł

11. Pizza Rybka

z tuńczykiem i oliwkami   19,50 zł / 27 zł

12. Pizza Cieszko

z pieczarkami, oliwkami, łososiem wędzonym 
i cebulą   22,50 zł / 30 zł

13. Pizza Czarci oddech

z kurczakiem na ostro, papryką jalapeno 
i pieczarkami   24,50 zł / 33 zł

14. Pizza Tropical

z kurczakiem i ananasem   20,50 zł / 29 zł

15. Pizza Swojska

z szynką i pieczarkami   18,50 zł 27 zł

 
16. Pizza Zielona ze szpinakiem

ze szpinakiem, jajkiem i czosnkiem   21,50 zł / 29 zł

17. Pizza Majorka

z kaparami, krewetkami, pomidorem i czosnkiem   23,50 zł / 31 zł

18. Pizza Koko

z szynką, salami, kukurydzą, pomidorem, tabasco, boczkiem 
i papryczkami jalapeno   24,50 zł / 34 zł

19. Pizza House

z szynką, boczkiem, salami i pieczarkami   23,50 zł / 33 zł

20. Pizza Frutti di mare

z owocami morza i czosnkiem   24,50 zł / 33 zł

21. Pizza Caprese

z serem mozzarella, pomidorem i rukolą   20,50 zł / 30 zł

W skład każdej pizzy wchodzi ser i sos pomidorowy

Do ceny dania doliczono 1,5 zł kosztu opakowania

Pizza

MENU

Trzech Braci

Zajazd-restauracja 

ceny mogą ulec zmianie

32 / 45 cm

Godziny wywozu

Pn-Pt 12.00-21.00

Godziny otwarcia (restauracja)

Pn-Cz 11.00-22.00

Pt-So 10.00-24.00

Nd 10.00-20.00

NASZA SPECJALNOŚĆ

Sznycel po Wiedeńsku

Kotlet ze schabu 30 cm

z sałatką ziemniaczaną 
lub frytkami 29 zł

ul. Motelowa 1A

Cieszyn

TEL. 33/858 15 23

www.trzechbraci.pl

info@trzechbraci.pl



1. faszerowany mięsem   15 zł

2. faszerowany szpinakiem i jajkiem   16 zł

3.faszerowany 3 rodzajami sera i pomidorami   20 zł

4. faszerowany serem, szynką, pieczarkami   19 zł

5. faszerowany serem,pieczarkami, kurczakiem, 
cebulą, papryczkami jalapeno   21 zł

1. Tortilla Tertio fromagi 

z sosem, serem camembert, mozzarella i blue   17,50 zł

2. Tortilla Parma

z sosem, serem, salami, cebulą, papryką i szynką   16,50 zł

3. Tortilla Funghi

z sosem, serem, szynką i pieczarkami   16,50 zł

4. Tortilla na ostro

z sosem, serem, boczkiem i papryczkami jalapeno   18,50 zł

5. Tortilla Roma

z sosem, serem mozzarella, pomidorem i rukolą   17,50 zł

6. Tortilla Chicken

z sosem, serem, kurczakiem w pikantnej panierce 
i czerwoną cebulą   20,50 zł

7. Tortilla Con Polo

z sosem, serem, kurczakiem, cebulą, papryką i pomidorem   19,50 zł

1. po węgiersku   21 zł

2. drwala: kotlet schabowy z kapustą zasmażaną   24,50 zł

3. ze śmietaną   15,50 zł

4. tzatziki z serem żółtym i sosem czosnkowym   17,50 zł

5. placki ze szpinakiem   18 zł

Burgery Mega pierogi 
Do wszystkich pierogów

dodajemy dip

Placki Do ceny dania doliczono 1,5 zł kosztu opakowania

Tortille w kształcie pizzy

Sałatki

1. PATERA CIESZKO – dla 10 osób  350,00zł

Roladki drobiowe faszerowane mozzarellą 10 szt.
Żeberka na ostro 10szt.

Mega szaszłyk 8 szt.
Mix pierogów gotowanych i zapiekanych 40 szt.

Ziemniaki z patelni 
Zestaw surówek

Sos serowo-szpinakowy

2. PATERA LESZKO – dla 5-6 osób  150,00zł

kotlety sojowe,
szaszłyki warzywne z grilla,
ser mozarella w panierce,

grillowana cukinia,
pierogi ze szpinakiem,

pierogi ruskie,
pierogi z kapustą i grzybami

3. PATERA MIESZKO – dla 10-15 osób 360 zł

rolada wieprzowa 10 szt.
kotlet drobiowy w płatkach 10 szt

udko pieczone w curry 10 szt.
mega pierogi 3 szt.

ziemniaki opiekane, kopytka
sosy 

zestaw surówek

4. PATERA DLA WYBREDNYCH – dla 7 osób 290,00zł

polędwiczki w sosie grzybowym 7szt.
skrzydełka pikantne 1kg

devolay 7szt.
schab z grilla ze szpinakiem 5szt.

ziemniaki opiekane
zestaw surówek

5. PATERA DLA GÓRNIKA – dla 10 osób 280,00zł

golonka z kością 7 szt.
żeberka 1kg

pierś z kurczaka faszerowana pieczarkami 10szt.
ziemniaki z patelni, kluski śląskie

kapusta zasmażana, 2 rodzaje surówek
sos

6. PATERA PRZEKĄSKOWA – dla 5 osób 200,00zł

koreczki 20szt.
Kanapeczki mix 15 szt.

volawenty faszerowane pastami pikantnymi 
i łagodnymi 10szt.

tortyliki faszerowane kurczakiem 10szt.
mini pierożki 10szt.

galaretki z nóżek 10 szt.
tymbaliki 10 szt.

sałatka 1: ziemniaki, ogórek kiszony, cebula, 
sos czosnkowy

sałatka 2: mix sałat, ser camembert, pomidor, 
kukurydza, pomarańcza, sos vinegret

Catering

ceny mogą ulec zmianie

1. Burger Greece    z sałatą, ogórkiem, pomidorem, pieczarka-
mi, cebulą i sosem   20,00 zł 

2. Burger Mexicano   z sałatą, ogórkiem, pomidorem, cebulą, 
papryczkami jalapeno i sosem   19,50 zł 

3. Burger Italia    z sałatą, serem mozzarella, rukolą, oliwkami, 
pieczarkami i sosem   22,50 zł 

4. Burger Amerikano    z serem, bekonem, czerwoną cebulą, 
kiszonym ogórkiem i sosem pikantnym   22,50 zł 

5. Burger Holand   z serem camembert, mozzarella i blue, 
ogórkiem kiszonym i sosem   23,50 zł

6. Burger Poland   z serem, jajkiem sadzonym, sałatą, beko-
nem, pomidorem i sosem   21,50 zł

7. Burger Trzech Braci   z podwójnym mięsem, sałatą, pomido-
rem, podwójnym bekonem, cebulą, papryką, serem i sosem   29,50 zł

Do wyboru: 

z mięsem drobiowym / z mięsem wołowym.

1. Sałatka Tuńczyk mix

z sałatą lodową, tuńczykiem, cebulą, pomidorem, 
kukurydzą, oliwkami mieszanymi i grzankami   20,50 zł

2. Sałatka Armando z grzankami

z grillowanym kurczakiem, pomarańczą, mixem sałat, serem 
gorgonzola, gruszką, orzechami włoskimi i sosem   22,50 zł


