Lokalne restauracje i bary oferujące dowóz do domu
1.

Pizzeria Primavera
ul. Niedziałkowskiego 20

tel. 514 014 441

W menu dostępne: pizza, makarony, frytki, kubełek z
kurczakiem. Pełne menu na profilu pizzerii na facebooku. Bezpłatna dostawa przy minimalnej cenie zamówienia 22 zł. Zamówienia można składać telefonicznie przez 7 dni w tygodniu w godz. 14.00-21.00.
Płatność kartą i gotówką.

2.

Nażarty Food Track tel. 505 211 555
ul. Szyszaków 39

Bar z hamburgerami z kuchnią nowoamerykańską,
frytkami i napojami. Menu dostępne jest na facebooku. Zamówienia najlepiej składać telefonicznie w
godz. od 13-19.00 (oprócz poniedziałku). Zamówienia
powyżej 35 zł dostawę gratis, a poniżej tej kwoty – 3
zł. Płatność kartą, gotówką, Blik.

3.

Kreatorzy Smaku
ul. Czerwonych
Beretów 7

4.

Pizzeria Centro
al. gen. Chruściela
11b

5.

6.

tel. (22) 253 68 70 Menu dostępne na stronie: www.kreatorzysmaku.pl i
tel. 503 693 847
na profilu Facebooka . Zamówienia: telefonicznie w
godz. 11.00 - 17.00. Minimalna wartość zamówienia
na terenie Rembertowa to 25 zł (dostawa gratis), a
dowóz poza Rembertów przy zamówieniach od 40 zł
(dostawa 6 zł). Możliwość osobistego odbioru posiłków po uzgodnieniu telefonicznym.

tel. (22) 673 44 44 Zamówienia przyjmowane telefonicznie codziennie w
godz. 12.00-22.30. Menu dostępne na stronie internetowej: www.pizzeriacentro.pl. Minimalne zamówienie na 20 zł, dostawa gratis na terenie Rembertowa.
ITRAN Kebab
tel. 729 641 900
Oprócz kebabów i dań wegetariańskich w stałym meal. gen. Chruściela
nu - zupy, naleśniki, bakłażany, cukinie, sałatki, napo102A
je i desery. Czynne 7 dni w tygodniu 11.00-21.00.
Minimalne zamówienie 20 zł z dostawą na terenie
Rembertowa (2 zł). Płatność kartą. Zamówienia telefoniczne.
Prime Doner & Grill tel. 571 469 222
Oprócz różnych kebabów bar serwuje także dania
Bar w Rembertomięsne na talerzu. Menu dostępne na profilu facebowie, al. gen. A.
oka Doner Kebab Rembertów. Bar nie oferuje dowoChruściela
zu lecz po telefonicznym zamówieniu zostanie on
„Montera” 17
przygotowany do odbioru. Zamówienia telefoniczne
7 dni w tygodniu 10.00-22.00. Płatność kartą, gotówką, blik.
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Restauracja
indyjska
The Taste of Curry,
al. gen. A. Chruściela „Montera”
79

tel. 796 660 096

Menu dostępne na profilu restauracji na facebooku.
Zamówienia telefonicznie w godz. 11.00-21.00 przez
7 dni w tygodniu. Dostawa realizowana przy zamówieniach za min. 40 zł, dowóz 5 zł na terenie Rembertowa. Płatności kartą płatniczą, przelew, gotówka
lub blik.

8.

Pizzeria DaGrasso
al.gen. Chruściela
"Montera" 38

tel. (22) 673 45 05
tel. 504 908 442

Zamówienia i dostawa realizowana przez 7 dni w tygodniu w godz. 12.00-21.00. Zamówienia: telefonicznie lub online przez formularz na stronie restauracji
www.dagrasso.pl/warszawa-rembertow. Menu dostępne na stronie pizzerii.
Dostawa: 4 zł na terenie Rembertowa niezależnie od
ceny zamówienia. Płatność karta, gotówka, blik.

9.

Kawiarnia
Posiaduffka
al. gen. A. Chruściela 66

tel. 514 301 831

Menu na profilu kawiarni na facebooku. Zamówienia
można składać telefonicznie lub na facebooku. Minimalna wartość zamówienia wynosi 25 zł, dostawa
gratis. Płatność tylko kartą.

10 Bar Orientalny Anh tel. 539 818 838
Anh
al. gen. A.
Chrusciela 86

Menu dostępne na profilu baru na facebooku.
Zamówienia telefonicznie. Minimalne zamówienie za
25 zł – dostawa 4 zł. Zamówienie od 60 zł – dostawa
gratis. Płatność gotówką.

11 Restauracja „Willa tel. (22) 783 71 10
Zagórze”
tel. 600 200 138
Zagórze 7, Okuniew

Menu dostępne na stronie restauracji
www.willazagorze.pl, która realizuje zamówienia 7
dni w tygodniu w godz. 12.00-17.00. Zamówienia
można składać telefonicznie lub przez mejl: catering@willazagorze.pl. Dostawa: 10 zł bez minimalnej
kwoty zamówienia. Płatność tylko gotówką przy odbiorze.

12 Bistro Waza
Smaków
ul. Brata Alberta
19, Warszawa
Wesoła

Menu restauracji głównie z kuchnią polską dostępne
jest na profilu facebooka restauracji - Bistro Waza
Smaków Warszawa. Dowóz posiłków jest gratis przy
minimalnym zamówieniu tylko 17 zł. Zamówienia
składać można do godz. 11.00 najlepiej telefonicznie,
restauracja czynna pn.-piąt. do godz. 17.00. Płatność
wyłącznie gotówką przy odbiorze.

tel. 607 080 232

Lokalne restauracje i bary oferujące dowóz do domu
7.

Tymczasem - Retel. 781 001 001
stauracja & Kawiarnia, ul. Grzybowa
12

Menu z cenami znajduje się na profilu facebooka restauracji, która oprócz kuchni polskiej z licznymi akcentami kuchni włoskiej oraz słodkimi deserami oferuje także pizze. Minimalna wartość zamówienia z
dostawą gratis na terenie Rembertowa wynosi 40 zł.
Restauracja czynna w godz. nd.-czw. 12.00-21.00, pt.
-sb. 12.00- 22.00. Zamówienia składamy telefonicznie najpóźniej na godzinę przed zamknięciem. Płatność gotówka, karta, blik.

Informacja opracowana przez Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na podstawie danych przekazanych do
dnia 06.10.2020 r.
Restauracje, które oferują dowóz do domu a nie zostały ujęte na liście prosimy o kontakt – tel. (22) 44 33 913.

