
sześc rekordów Guinnessa!
2004, KRAKÓW  
NAJDŁUŻSZA 

PIZZA  
NA ŚWIECIE  

(134 m)

2010, KRAKÓW  
NAJDŁUŻSZA 

PIZZA  
NA ŚWIECIE  

(1010 m)

2012, WIELICZKA
NAJWIĘKSZA  

LASAGNE 
 NA ŚWIECIE  

(4865 kg)

2014, CHARSZNICA
 NAJWIĘKSZE DANIE  

Z KAPUSTY  
NA ŚWIECIE  

(BIGOS 2315 kg)

2015, KRAKÓW
  NAJWIĘKSZA MISKA  

MAKARONU  
NA ŚWIECIE  
(7900 kg)

2018, KŁODZKO
NAJWIĘKSZY 

KRUPNIK  
NA ŚWIECIE 

(500 kg)

Zapraszamy do zwiedzania naszego mini ZOO,  
a w nim: krokodyle, papugi, żółwie,  
jaszczurki, węże, ryby, dinozaury.

mini ZOO

CATERING
Oferujemy Państwu zorganizowanie przyjęcia u nas  

w Restauracji lub z dostawą do klienta w postaci cateringu. 

Dzięki nabytemu przez lata doświadczeniu oraz indywidualnemu 
podejściu do naszego Klienta sprostamy wszystkim Państwa 

oczekiwaniom, które podkreślą rangę wydarzenia.

Aby zapoznać się ze szczegółową ofertą Cateringową 
zapraszamy do kontaktu e-mailowego: magillo@op.pl

N A S I  G O Ś C I E

Zeskanuj kod i zamów  
OnLine – dostarczymy Ci  
zamówienie do stolika!

RESTAU
RACJA

PIZZER
IA



P R Z Y S T A W K I   

Oscypki grillowane  
z żurawiną (120/50 g)  ..................................  19,90 zł

Befsztyk tatarski (100/80 g)  ...................  31,90 zł
Polędwica, marynowane pieczarki, ogórek  
konserwowy, cebula, sardynka, żółtko, bułeczki 

Z U P Y

Rosół z makaronem (350 ml)  ......................  12,90 zł

Pomidorowa z makaronem (350 ml)  .....  12,90 zł

Żurek staropolski  
z jajkiem i kiełbasą (400 ml)  ...................  16,90 zł

Rosół z pierożkami  
wołowymi (350 ml)  .......................................  19,90 zł

M A K A R O N Y 

Lasagne Bolognese (350 g)  .....................  32,90 zł

Tagliatelle ze szpinakiem (200/150 g)  ...  32,90 zł

Penne z kurczakiem  
i warzywami (200/150 g)  ...........................  32,90 zł

Tagliatelle z polędwiczką  
wieprzową i grzybami (200/150 g)   ......  34,90 zł

P I E R O G I

Pierogi z serem  
i ziemniakami (350/400 g)   .......................  29,90 zł

Pierogi z mięsem (350/400 g)  .................  29,90 zł

Pierogi ze szpinakiem (350/400 g)   ......  29,90 zł

D A N I A  G Ł Ó W N E

Kotlet schabowy (250 g)  .........................  22,90 zł

Kotlet de volay (200 g)  .............................  25,90 zł

Wątróbka drobiowa z pieczarkami  
i cebulką (200/100 g)  ..................................  25,90 zł

Smażony filet z kurczaka ze szpinakiem  
i serem feta (200 g)  ...................................  26,90 zł

Grillowany filet z kurczaka z pomidorami 
i mozarellą (200/80 g)  ................................  26,90 zł

Cielęcina w sosie z kurek (200/80 g) ......  26,90 zł

Rumsztyk wołowy z pieczarkami,  
cebulą i jajkiem (200/50 g)  ......................  34,90 zł

Placki po węgiersku z gulaszem  
wołowym (300/300 g)  ................................  36,90 zł

Żeberka BBQ (500 g)  ...................................  36,90 zł

Polędwica wołowa w sosie  
z zielonego pieprzu (200/50 g)  ...............  59,90 zł

R Y B Y

Łosoś grillowany z masełkiem  
i cytryną (200 g)  ..........................................  39,90 zł

Dorada smażona  
z warzywami (350/400 g)  .........................  39,90 zł

B U R G E R Y   

Burger wołowy z boczkiem  
i serem cheddar (200/60/100 g)  ..............  29,90 zł

Burger z panierowaną piersią  
kurczaka  (200/60/100 g)  ...........................  29,90 zł

Żeberka BBQ

Lemoniada

Dania z ognistego WOKa

Befsztyk ta tarski

Kawa mrożona

Placki po węgiersku 



S A Ł A T K I  Z  G R Z A N K A M I

Sałatka Cezar z kurczakiem,  
boczkiem i sosem  
koktajlowym (80/100/80 g)  .......................  32,90 zł

Sałatka grecka  
z serem feta i sosem  
vinegret (80/100/80 g)  ................................  32,90 zł 

Sałatka z łososiem  
gotowanym na maśle  
z dmuchanym ryżem (80/100/80 g) .......  36,90 zł 

Sałatka Gyros  
z wołowiną w tortilli (80/100/80 g)  ......  35,90 zł 

DAN IA  Z  GORĄCEGO  WOKA

Kurczak z brokułami, czosnkiem  
i bambusem woka (350/400 g)  ...............  29,90 zł

Polędwiczka wieprzowa  
z jarzynami, grzybami mun  
i sezamem (350/400 g)  ................................  29,90 zł

Pikantna wołowina z warzywami 
i orzeszkami na ostro  
z woka (350/400 g)  .......................................  29,90 zł

D E S E R Y

Puchar lodów z owocami  
i bitą śmietaną (80/150 g)  .........................  19,90 zł 

Szarlotka na ciepło z musem  
malinowym i gałką lodów (150/40 g)  ...  19,90 zł

Suflet czekoladowy  
z lodami (100/40 g)  ........................................  19,90 zł

S U R Ó W K I

Marchewka (160 g)  ........................................  8,90 zł

Biała kapusta (160 g)  ...................................  8,90 zł

Czerwona kapusta (160 g)  .........................  8,90 zł

Seler (160 g)  ......................................................  8,90 zł

Kapusta zasmażana (200 g) ......................  9,90 zł

Zestaw surówek (200 g)  ...........................  10,90 zł

D O D A T K I

Ziemniaki gotowane  
z koperkiem (200 g)  .......................................  7,90 zł

Frytki (180 g)  ....................................................  9,90 zł

Frytki z batatów (180 g)  ............................  12,90 zł

Kopytka z masełkiem  
i pietruszką (200 g)  ......................................  11,90 zł

Ziemniaczana zapiekanka  
po polsku z boczkiem (200 g)  .................  12,90 zł

Magillo to rodzinna restauracja z tradycjami 

mieszcząca się w Krakowie-Bieżanowie. 

Prowadzona jest przez założycieli Marcina 

i Edytę Klisiewicz. Doświadczenie i uznanie 

klientów zdobywa od roku 1991.

Pierwszy z budynków zaadaptowany na 

restaurację powstał w latach 60–tych 

gdzie mieściła się wówczas pieczarkarnia. 

W maju 1991 roku właściciele otwarli 

jedną z pierwszych w Krakowie dyskotek 

z bilardem. Dyskoteka ta po latach 

przekształciła się w Restaurację, która 

rozwija się i rośnie do dziś pod nazwą 

MAGILLO. 

Nasza restauracja jest przyjazna dzieciom, 

kącik zabaw, egzotyczne zwierzęta 

i specjalne dziecięce menu uprzyjemnią 

pobyt całej rodzinie. 

Restauracja Magillo to wyjątkowe 

miejsce na kulinarnej mapie Krakowa,  

tworzone z pasją i pełnym 

zaangażowaniem.

H I S T O R I A  R E S T A U R A C J I  M A G I L L O

1990

2000

2020

2023

Zeskanuj kod i zamów  
OnLine – dostarczymy Ci  
zamówienie do stolika!



K O K T A J L E

Magillo (220 ml)  ............................................... 27,90 zł
rum, malibu, sok ananasowy, mleko

Aperol Spritz (300 ml)  ..................................  28,90 zł
Aperol, proseco, woda sodowa

Sex on the beach (200 ml)  .........................  26,90 zł
wódka żurawinowa, likier brzoskwiniowy,  
sok ananasowy, sok pomarańczowy, grenadyna    

Cosmopolitan (120 ml)  ..................................  26,90 zł
wódka cytrynowa, Triple Sec, sok żurawinowy, sok z cytryny  

Long Island Iced Tea (220 ml)  ...................  28,90 zł
wódka, rum, gin, tequila, triple sec, sok z cytryny, Pepsi

Espresso Martini (100 ml)  ..........................  26,90 zł
espresso, wódka, likier kawowy

Mojito (150 ml)  .................................................  28,90 zł
rum, cukier brązowy, limonka, mięta, 7up

Caipiroska (50 ml)  ..........................................  22,90 zł
wódka, cukier brązowy, limonka

Margarita (100 ml)  .......................................... 27,90 zł
tequila, triple sec, sok z limonki   

Negroni (90 ml) ................................................  26,90 zł
gin, Campari, Martini Rosato  

Cuba Libre (150 ml)  ........................................  26,90 zł
rum, Pepsi, limonka  

Szarlotka (150 ml) ...........................................  24,90 zł
Żubrówka, sok jabłkowy

Tequila Sunrise (170 ml)  ...............................  26,90 zł
tequila, sok pomarańczowy, grenadyna 

Blue Lagoon (180 ml)  .....................................  26,90 zł
wódka, blue curacao, 7up  

Gin & Tonic (200 ml)  .......................................  24,90 zł
gin, tonic 

Bloody Mary (200 ml)  ...................................  26,90 zł
wódka, sok pomidorowy, tabasco, sos Worcestershire

N A P O J E  G O R Ą C E 

Espresso  ..........................................................  9,90 zł

Podwójne espresso  ...................................  13,90 zł

Kawa czarna  ..................................................  9,90 zł

Kawa biała  .....................................................  10,90 zł

Flat white  .......................................................  13,90 zł

Cappuccino  ....................................................  13,90 zł

Cafe latte  .......................................................  15,90 zł

Kawa parzona  ..............................................  10,90 zł 

Herbata  ............................................................  8,90 zł
czarna / Earl Grey / owocowa / zielona

Herbata zimowa  ..........................................  16,90 zł 

N A P O J E  Z I M N E

Woda mineralna (0,3 l)  .................................  8,90 zł

niegazowana / gazowana

Sok (0,2 l)  ...........................................................  8,90 zł

jabłko / pomarańcza / czarna porzeczka / pomidor

Sok świeżo wyciskany (0,3 l) ..................  15,90 zł

pomarańcza / grapefruit

Pepsi, Pepsi Max, 7up, Mirinda,  
Schweppes (0,2 l)  ..........................................  8,90 zł

Lipton Ice Tea (0,2 l)  .....................................  8,90 zł

Kawa mrożona z lodami  
i bitą śmietaną  ............................................  19,90 zł

Lemoniada (0,4 l)  ...........................................  15,90 zł

Dzbanek wody z cytryną (1,0 l)  .............  25,00 zł

Dzbanek lemoniady (1,0 l)  .........................  40,00 zł

A L K O H O L E

WÓDKA

Wyborowa (0,04 l) ............................................  9,90 zł 
Wyborowa (0,5 l)  .........................................  120,00 zł 
Finlandia (0,04 l)  ...............................................  11,90 zł 
Finlandia (0,5 l)  .............................................  140,00 zł 

WÓDKA SMAKOWA

Krupnik (0,04 l)  .................................................  10,90 zł

Gorzka Żołądkowa (0,04 l)  ...........................  9,90 zł 

Żubrówka (0,04 l)  ............................................  10,90 zł 

Wiśniówka (0,04 l)  ...........................................  9,90 zł 

Cytrynówka (0,04 l)  ........................................  9,90 zł 

Żurawinówka (0,04 l)  ......................................  9,90 zł 

Martini Bianco (0,1 l)  ....................................  15,90 zł 

Martini Extra Dry (0,1 l)  ...............................  15,90 zł

Martini Rosato (0,1 l)  ....................................  15,90 zł 

Jägermeister (0,04 l)  .....................................  15,90 zł 

Campari (0,04 l)  ................................................  15,90 zł 

Advokat (0,04 l)  ................................................  10,90 zł

Aperol (0,04 l)  .................................................... 10,90 zł

Malibu (0,04 l)  ...................................................  12,90 zł 

Rum biały (0,04 l)  ............................................  13,90 zł 

Gin Lubuski (0,04 l)  ..........................................  9,90 zł 

Tequila Silver/Gold (0,04 l)  ..........................  17,90 zł 

WHISKY

Ballantines (0,04 l)  .........................................  16,90 zł 

Johnnie Walker Red (0,04 l)  .......................  16,90 zł 

Jack Daniels (0,04 l)  .....................................  20,90 zł 

Chivas Regal (0,04 l) ......................................  26,90 zł 

KONIAK

Hennesy V.S. (0,04 l)  ...................................... 27,90 zł 

P I W O  L A N E   

Okocim (0,33 l)  ................................................  12,90 zł

Okocim (0,5 l)  ...................................................  14,90 zł

Sok do piwa malina / imbir (0,04 l)  .............. 2,00 zł

P I W O  B U T E L K O W E

Okocim Ok (0,5 l)  ...........................................  15,90 zł

Kasztelan niepasteryzowane (0,5 l)  ....  15,90 zł

Okocim 0% (0,5 l)  ...........................................  15,90 zł

Okocim 0% Radler (0,5 l)  ............................  16,90 zł

Okocim Klasyczna Pszenica (0,5 l)  .......  16,90 zł

Piwo Rzemieślnicze Bieżanowskie  ....  16,90 zł
Zapytaj o dostępność i smak

KOKTAJLE BEZALKOHOLOWE

Mojito (150 ml)  ................................................  18,90 zł
 limonka, cukier brązowy, mięta, 7up

Tęczowy ananas (220 ml)  ..........................  15,90 zł   
sok pomarańczowy, sok ananasowy, grenadyna 

Pina Colada (220 ml)  ....................................  15,90 zł
sok ananasowy, syrop kokosowy   

S H O T Y  ( 4  SZT. )

Teraz Polska (4x50 ml)  ................................  31,90 zł
 wódka, grenadyna, sok z cytryny    

Wściekły pies (4x50 ml)  ............................  34,90 zł
wódka, tabasco, syrop malinowy  

Smerfetka (4x50 ml)  ...................................  28,90 zł
Malibu, śmietanka, blue curacao  

Kamikaze (4x50 ml)  ....................................... 37,90 zł
wódka, blue curacao, sok z cytryny



Pizza
 1.  MARGARITA  ..........................................  29,90 zł

sos pomidorowy, ser, oregano 

 2.  FUNGHI  ..................................................  30,90 zł 
sos pomidorowy, ser, pieczarki, oregano 

 3.  VEGETARIANA  .......................................  32,90 zł
sos pomidorowy, ser, pieczarki, papryka,  
cebula, kukurydza, oregano

 4.  GOOLL-PIZZA  .......................................  32,90 zł
sos pomidorowy, ser, pieczarki, salami,  
cebula, oregano

 5.  SALAMI  .................................................  32,90 zł
sos pomidorowy, ser, salami, oregano

 6.  CAPRICCIOSA  .......................................  32,90 zł
sos pomidorowy, ser, pieczarki, szynka, oliwki, oregano

 7.  PINOKIO  .................................................  32,90 zł 
sos pomidorowy, ser, szynka,  
świeże pomidory, kukurydza, oregano

 8.  SICILIANA  ..............................................  32,90 zł
sos pomidorowy, ser, tuńczyk, szynka, cebula, oregano

 9.  RUSTICA  ................................................  32,90 zł
sos pomidorowy, ser, boczek, jajko, cebula, oregano

10. CZTERY PORY ROKU  ............................  34,90 zł
sos pomidorowy, 4 gatunki sera, oliwa z oliwek, oregano

11. RUKOLA  ..................................................  34,90 zł
sos pomidorowy, ser, szynka, rukola,  
pomidorki koktajlowe, oregano

12. POWIEW WIOSNY  .................................  34,90 zł
sos pomidorowy, ser mozzarella (kulki),  
listki bazyli, pomidorki koktailowe, oregano

13.  SZPINAKOWA  .......................................  34,90 zł
sos pomidorowy, ser, szpinak, ser feta,  
cebula, oliwa czosnkowa, oregano

14.  DIABOLO  ................................................  34,90 zł
sos pomidorowy, ser, leczo, kiełbasa, papryka, oregano

15.  MAGILLO  ................................................  34,90 zł
sos pomidorowy, ser, pieczarki, szynka,  
tuńczyk, kukurydza, oregano

16.  PEPERONI  ..............................................  34,90 zł
sos pomidorowy, ser, pieczarki, salami,  
papryka peperoni, cebula, oregano

17.  WAMPIRO  .............................................  34,90 zł
sos pomidorowy, ser, pieczarki, salami, boczek, szynka,  
papryka, tabasco, papryczki jalapeno, oregano

18.  WIEJSKA  ...............................................  34,90 zł
sos pomidorowy, ser, kiełbasa, boczek,  
cebula, ogórek kiszony, oregano

19. MEKSYKAŃSKA  ....................................  34,90 zł
sos chilli, ser, wołowina, świeże pomidory, fasolka 
szparagowa, papryka, papryczki jalapeno, oregano

20. AMERICANA  ..........................................  34,90 zł
sos pomidorowy, ser, boczek, wołowina, kukurydza, oregano

21.  KEBAB  ....................................................  34,90 zł
sos pomidorowy, ser, mięso z kurczaka,  
kapusta, cebula, sos śmietanowy, oregano

22. HAWAJSKA  ...........................................  34,90 zł
sos pomidorowy, ser, szynka, brzoskwinia,  
ananas, oregano

23. DI POLLO  ...............................................  34,90 zł
sos pomidorowy, ser, kurczak, papryka, kukurydza, oregano

24. GÓRALSKA .............................................  34,90 zł
sos pomidorowy, ser, kabanos, ogórek kiszony,  
leśne grzyby, oregano

25. GRECKA  .................................................  34,90 zł
sos pomidorowy, ser, czarne oliwki, pomidory,  
ogórek zielony, cebula ,czosnek, feta, mix sałat, oregano

26. KURCZE PIECZONE  ..............................  36,90 zł
sos pomidorowy, podwójny ser mozzarella-cheddar,  
kurczak, pieczarki, oregano

27. KRÓLEWSKA UCZTA  ...........................  36,90 ZŁ
6 składników

28. PARMEŃSKA  .........................................  36,90 zł
sos pomidorowy, ser, szynka parmeńska,  
rukola, świeże pomidory, parmezan, oregano

29. BEKONOWA  ...........................................  36,90 zł
sos pomidorowy, ser, grillowany bekon,  
pieczarki, duszona czerwona cebula, oregano

30. BARBECUE  .............................................  36,90 zł
sos barbecue, ser, kurczak, pieczarki, cebula, oregano

31. PRIMA  ...................................................  36,90 zł
sos pomidorowy, ser, kiełbasa peperoni,  
wędzony boczek,czarne oliwki, czerwona cebula,  
kapary, pomidorki koktajlowe, papryka,  
oliwa czosnkowa, oregano 

32. PANCETTA ROMA  .................................  36,90 zł
sos pomidorowy, ser, wędzony boczek,  
duszone pieczarki, czerwona cebula,  
czarne oliwki, oliwa czosnkowa, oregano

33. BACY  ......................................................  36,90 zł
sos pomidorowy, ser, ser wędzony, bekon,  
żurawina, oregano

34. GORGONZOLA  ........................................  36,90 zł
sos pomidorowy, ser, ser gorgonzola,  
orzechy włoskie, szynka parmeńska, rukola,  
oliwa czosnkowa, oregano

35. BURGER PIZZA  .....................................  36,90 zł
sos pomidorowy, ser, krojone mięso z burgera  
100% wołowe, pomidor, ogórek, cebula,  
mix sałat, oregano 

36. MIĘSNA  .................................................  36,90 zł
sos pomidorowy, ser, szynka, boczek, wołowina,  
kurczak, kabanos, salami, oregano 

37. VICTORIA  ...............................................  36,90 zł
sos pomidorowy, ser, salami, pieczarki,  
papryka jalapeno, oregano  

38. PROWANSALSKA  ..................................  36,90 zł
sos śmietanowy, ser, cukinia, czarne oliwki,  
suszone pomidory, rukola, oliwa, oregano 

39. MARYNARSKA  ......................................  36,90 zł
sos śmietanowy, ser, tuńczyk, kapary,  
czerwona cebula, oregano

40. KREWETKOWA  ......................................  44,90 zł
sos pomidorowy, ser, krewetki, czarne oliwki,  
cebula, czosnek, oregano 

DODATKI DO PIZZY
Warzywny  .........................................   2 zł 
Mięsny .................................................... 4 zł
Ser  ...........................................................  5 zł

SOSY
Ketchup / Czosnkowy /
Pomidorowy / Meksykański /
Chilli (ostry)  ......................................  3 zł

M.ZAREMBA_WAY.TO.BEAUTYMAŁGORZATA ZAREMBA WAY TO BEAUTY

Małgorzata Zaremba Way to beauty 

Ul. Sp łdzielc w 3, 30-682 Krak w 

Nip: 6793151374 

Regon: 367519976
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