MENU
tel.: 784 784 441
www.wakego.pl/menu
Goczałkowice- Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 88

Danie dnia 16 zł
Zupa+drugie danie
Zapytaj Obsługę lub Sprawdź:

https://www.facebook.com/wakeparkpyszniezdostawa

zadzwoń i zamów 784 784 441
lub przez portal:

www.pyszne.pl/wakepark

https://pizzaportal.pl/goczalkowice-zdroj/wakepark/

NOWOŚĆ - Dania obiadowe
I. Makarony
1. Z kurczakiem i pesto bazyliowym

17 zł

(makaron spaghetti Canuti, grillowany kurczak, pesto bazyliowe,
rukola, parmezan)

2. Z kurczakiem i pesto czerwonym

17 zł

(makaron spaghetti Canuti, grillowany kurczak, pesto
pomidorowe, suszone pomidory, rukola, parmezan)

3. Z masłem szynkowym

17 zł

(makaron spagetti Canuti, masło szynkowe, rukola, parmezan)

II.Pierogi

(porcja 12 szt.)

1. Z mięsem z okrasą ze słoniny, cebulą i skwarkami

10 zł
10 zł
10 zł

2. Ruskie z cebulką
3. Z jagodami i kwaśną śmietaną

III. Kartacze z mięsem i okrasą ze słoniny
(porcja 5 szt)

12 zł

IV. Krokiet z mięsem

4 zł

V. Naleśniki z serem i brzoskwiniami
(porcja 3 szt)

12 zł

Zapiekanki
1. Klasyczna

12 zł

2. Rucola

16 zł

3. Piekielna

16 zł

4. Gruszka

17 zł

(bagietka, pieczarki, ser żółty, salami, sos czosnkowy,
ketchup)
(bagietka, pieczarki, ser żółty, salami, rucola, pomidorki
koktajlowe, sos czosnkowy, ketchup)
(bagietka, pieczarki, ser żółty, salami, papryczki jalapenos,
papryczki piri-piri, sos czosnkowy, ketchup)
(bagietka, pieczarki, ser żółty, gruszka, ser dorblu, rucola)

5. Wypasiona

(bagietka, pieczarki, ser żółty, salami, rucola,
pomidorki koktajlowe, papryczki jalapenos, papryczki
piri-piri, sos czosnkowy, ketchup)

18 zł

Megaburger/Black Burger
1. Klasyczny

19 zł

2. Piekielny

19 zł

(bułka pikantna/black, sałata, mięso wołowe 240g, ser cheddar,
pomidor, cebula, sos: remoulada, czosnkowy, ketchup)
(bułka pikantna/black, sałata, mięso wołowe 240g, ser

cheddar, papryczki jalapenos, papryczki piri-piri, sos:
remoulada, czosnkowy, ketchup)

3. Gruszka

(bułka pikantna/black, sałata, mięso wołowe 240g, gruszka, 19 zł
ser dorblu, sos remoulada)

4. Vege

(bułka pikantna/black, sałata, ser panierowany, pomidor,
cebula, sos: remoulada, czosnkowy, ketchup)

5. Bekon

(bułka pikantna/black, sałata, mięso wołowe 240g, ser
cheddar, bekon, ogórek, cebula, sos: remoulada,
majonez sałatkowy, ketchup)

6. Fish

(bułka pikantna/black, sałata, filet z dorsza, sos tatarski)

19 zł
22 zł

22 zł

Zestaw megaburger (nr 1÷ nr 4) + Frytki
CRISPERS

25 zł

Zestaw megaburger (nr 5 ÷ nr 6) + Frytki
CRISPERS

28 zł
9 zł
11 zł

Frytki XL
Frytki CRISPERS
Zestaw sosów (czosnkowy, ketchup, majonez)
Pieczywo czosnkowe
Tortilla chips zapiekana z serem + sos serowy chilli

3 zł
8 zł
8 zł

Wake box

25 zł

Kinder Box (nuggetsy 4 szt., frytki, ketchup)
Ser panierowany ementaler, frytki, sałatka
szwedzka, sos tatarski

15 zł

(frytki XL, ser panierowany, nuggetsy, stripsy, zestaw
sosów)

16 zł
Fish&Chips (filet z dorsza, frytki Crispers, sos tatarski) 16 zł

SAŁATKI
1. Sałatka z kurczakiem

16 zł

2. Sałatka z grillowanym serem halloumi

16 zł

(stripsy z kurczaka 2 szt. sałata mix, pomidorki koktajlowe,
pomidory suszone, oliwki zielone i czarne, prażone ziarna, sos
tatarski, grzanki z masłem czosnkowym)

(ser z grilla holloumi, sałata mix, pomidorki koktajlowe,
pomidory suszone, oliwki zielone i czarne, prażone ziarna,
sos 1000 wysp, grzanki z masłem czosnkowym)

Pizza 36 cm:
19 zł

1. MARGERITTA
(sos pomidorowy, mozzarella)

24 zł

2. BELLA
(sos pomidorowy, mozzarella, salami)

24 zł

3. FUNGHI
(sos pomidorowy, mozzarella, pieczarki)

24 zł

4. PROSCIUTO
(sos pomidorowy, mozzarella, szynka)

29 zł

5. CAPRICIOSA
(sos pomidorowy, mozzarella, pieczarki, szynka, cebula)

6. PEPERONI

34 zł

7. PERE

34 zł

(sos pomidorowy, mozzarella, salami, papryczki jalapenos,
papryczki piri-piri)

(sos pomidorowy, mozzarella, ser dorblu, gruszka, rucola)

34 zł

8. CARBONARA
(sos śmietanowy, mozzarella, cebula, boczek)

34 zł

9. FORMAGGIO
(sos pomidorowy, mozzarella, gorgonzola, ser żółty, dorblu)

36 zł

10. NA WYPASIE

(sos pomidorowy, mozzarella, boczek, salami, szynka, cebula,
pieczarki)
Dodatkowy składnik

3zł

Sos czosnkowy/ ketchup/ serowy chili/ 1000 wysp/ paprykowy
sriracha

3 zł

Napoje
Pepsi 500ml

7zł

7up 500ml

7zł

Mirinda 500ml

7zł

Schweepes 500ml

7zł

Lipton Ice Tea 500ml

7zł

Woda gazowana 500ml

5zł

Woda niegazowana 500ml

5zł

Reddbull 250ml

10zł

Lech free 330ml

5zł

Lech free lemon 330ml

5zł

