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W tej smakowitej grze karcianej gracze wcielają się w kucharzy przygotowujących pizze. Przyjmują 
od swoich kelnerów zamówienia i otrzymują z puli składniki, które łączą ze sobą, a następnie 
wkładają do pieca i pieką. Kiedy wszystkie składniki zostaną wykorzystane, gracze otwierają 
piec, aby sprawdzić, które pizze zostały przygotowane zgodnie z zamówieniami, a które nie. 
Niezrealizowane zamówienia wracają do graczy, którzy mogą spróbować je wykonać podczas 
kolejnej rundy. Gracz, który po trzech rundach przygotuje najwięcej pizz, zdobywa tytuł Mistrza 
Pizzy i wygrywa!

Zawartość
W pudełku znajdują się 2 rodzaje kart:

Przygotowanie

 Jeżeli w rozgrywce bierze udział mniej niż 5 osób z talii usuwa się karty następujących 
składników: przy 4 graczach usuwa się po jednej karcie każdego składnika, przy 3 graczach 
po trzy karty każdego składnika, a przy 2 po pięć kart każdego składnika. Karty te odkłada się 
z powrotem do pudełka.

 Karty składników trzeba potasować, a następnie rozdać każdemu z graczy po 6 kart.

 Pozostałe karty składników kładzie się na środku stołu w formie zakrytego stosu do dobierania.

 Każdy gracz otrzymuje zestaw ośmiu zamówień w tym samym kolorze, tasuje je i kładzie 
zakryte przed sobą na stole. Stos ten to „kelner” gracza. Następnie każdy gracz dobiera z tego 
stosu pierwszą kartę zamówienia i dokłada ją do kart na ręce.

 Piec znajduje się obok stosu kart składników. Piecem jest stos odkrytych kart, na który gracze 
zagrywają swoje składniki i karty zamówień.

 Najbardziej głodny gracz rozpoczyna, następnie gra toczy się zgodnie z ruchem wskazówek ze-
gara.

Zamówienia

Pizza tradycyjna

Pięć zamówień każdego gracza przedstawia konkretne składniki. W celu przygotowania 
takiej pizzy, składniki na niej wyszczególnione muszą znajdować się w posortowanym 
piecu lub gracz może dodać brakujące składniki z kart, które ma na ręce. 

Ponadto każdy gracz posiada trzy specjalne zamówienia, które należy przygotować w podobny sposób: 
w posortowanym piecu i/lub na ręce gracza muszą znajdować się odpowiednie karty.

Pizza Bombastica

Aby przygotować tę pizzę, gracz potrzebuje minimum 15 dowolnych składników. 
Jeżeli w posortowanym piecu znajduje się więcej kart, to wykorzystuje się je 
wszystkie do przygotowania tej pizzy.

Pizza Monotoni

Aby przygotować tę pizzę, gracz potrzebuje 1 konkretny składnik (przedstawiony 
na karcie) i 6 identycznych składników innego rodzaju. Inne składniki są oznaczone 
na karcie literą „J” (Joker). Gracz, do którego należy karta zamówienia, wybiera 
składnik, przy którego pomocy będzie przygotowywać pizzę. Jednak nie wolno 
wybrać składnika wyszczególnionego już na karcie.

Pizza Minimale

Aby przygotować tę pizzę, gracz potrzebuje 1 konkretny składnik (przedstawiony na 
karcie) i 3 identyczne składniki innego rodzaju. Te inne składniki są oznaczone na 
karcie znakami zapytania („?”). Składnikami innego rodzaju muszą być te, których 
w posortowanym piecu jest najmniej. Jeżeli najmniej jest kart kilku rodzajów, to gracz, 
do którego należy zamówienie decyduje, który z nich zostanie wykorzystany w celu 

przygotowania pizzy. Nie można wybrać składnika wyszczególnionego na karcie ani składnika, którego 
nie ma w ogóle w posortowanym piecu.

Przykład: W posortowanym piecu znajdują się następujące składniki: 2 papryczki, 2 salami, 2 grzyby  
i 3 ananasy. Gracz opróżniający piec odkrywa zieloną (należącą do Adama) kartę zamówienia, na której 
znajduje się Pizza Minimale. Do zrealizowania tego zamówienia potrzebne są 1 papryczka i 3 składniki 
innego rodzaju. W piecu znajduje się najmniej składników trzech rodzajów: papryczki, salami i grzybów. 
Ponieważ papryczki są wyszczególnione na karcie, nie mogą być wykorzystane do realizacji zamówienia. 
Adam nie może również wybrać oliwek, ponieważ w piecu nie ma ani jednej oliwki. W związku z tym Adam 
musi wybrać między salami a grzybami. Jeżeli ma na ręce kartę salami lub grzyba, może wyłożyć ją na stół 
i prawidłowo przygotować swoją Pizzę Minimale.

Kto zostanie Mistrzem Pizzy?

40 kart zamówień 65 kart składników

Po 8 w każdym z 5 kolorów Po 13 ananasów, oliwek, papryczek, grzy-
bów i salami

Liczba graczy: 2-5  Wiek: 8+  Czas: 30 min.
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Przebieg gry
Wkładanie pizz do pieca

Gracz podczas swojej tury musi zagrać z ręki 
przynajmniej jedną kartę składnika i umieś-
cić ją w piecu: zagraną kartę (karty) kładzie 
odkrytą na stosie pieca znajdującym się obok 
stosu kart składników. Gracz podczas swojej 
tury może zagrać kilka kart składników, ale 
wszystkie zagrywane karty muszą przedstawiać 
ten sam składnik. Po umieszczeniu składników 
w piecu gracz musi głośno powiedzieć ile kart 
jakiego rodzaju włożył do pieca, np. „trzy 
razy salami”. 

Następnie gracz może umieścić na wierzchu 
w piecu odkrytą kartę zamówienia, którą 
ma na ręce. Gracze powinni zagrywać swoje 
karty zamówień w momencie, kiedy uważają, 
że wszystkie składniki niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia znajdują się 
już w piecu. Graczom nie wolno sprawdzać zawartości pieca (karty składników układa się 
jedna na drugą w taki sposób, aby widoczna była tylko karta znajdująca się na wierzchu). 
Dopiero na koniec rundy wyciąga się wszystko z pieca i sprawdza czy pizze zostały przygo-
towane prawidłowo.

Na koniec tury gracz dobiera tyle kart, aby mieć ich na ręce 7. Może dobrać albo karty składników, 
albo karty zamówień ze swojego kelnera. Kiedy gracz zakończy swoją turę, kolej przechodzi na 
osobę siedzącą po jego lewej stronie.

Uwaga: Jeśli gracz nie ma żadnych kart składników na ręce, musi dobrać karty ze stosu kart 
składników. 

Jeżeli podczas dobierania kart ze stosu kart składników lub kart zamówień, skończą się karty, 
to gracz bierze do ręki jedynie tyle kart, ile jest dostępnych, a kolejną turę rozpocznie mając 
na ręce mniej niż 7 kart. Gracz nie może dobrać z drugiego stosu brakującej liczby kart (kart 
składników lub kelnera). Runda kończy się gdy jeden z graczy weźmie ostatnią kartę ze stosu 
kart składników. Gracz ten będzie graczem rozpoczynającym w następnej rundzie, poza tym 
jego zadaniem jest wyciągnięcie pizz z pieca.

Przykład: Aktualnie trwa tura Adama (gracz zielony). Zagrywa on z ręki 3 karty salami i układa je odkryte 
w piecu (na odpowiednim stosie). Następnie głośno mówi „trzy razy salami”. Zagrywa na piec swoją kartę 
zamówienia, przedstawiającą 4 salami i 1 papryczkę (kładzie odkrytą na tym samym stosie). Decyduje się 
dobrać karty zamówień ze swojego kelnera, jednak w związku z tym, że znajdują się tam tylko trzy karty, 
bierze je wszystkie, a na początku kolejnej tury będzie miał na ręce tylko 6 kart. Dopiero po zakończeniu 
następnej rundy będzie mógł dobrać do 7 kart.

Wyciąganie pizz z pieca

Gracz bierze piec i odwraca go tak, aby karty były zakryte. Nie można zmieniać kolejności kart 
znajdujących się w piecu! Następnie odwraca karty pojedynczo i dzieli je zgodnie z rodzajami 
składników, jakie się na nich znajdują. Kiedy odkryta zostanie karta zamówienia, gracze spraw-
dzają, czy wszystkie składniki niezbędne do przygotowania danej pizzy są dostępne wśród 
posortowanych składników wyjętych z pieca:

 Jeżeli wszystkie niezbędne składniki znajdują się na stole, pizza została przygotowana pra-
widłowo. Gracz, który zrealizował to zamówienie (kolor karty określa, do kogo ona należy), 
bierze kartę zamówienia i kładzie ją odkrytą przed sobą, a wykorzystane składniki odkłada 
zakryte na osobnym stosie.

 Jeżeli na stole nie ma wszystkich składników niezbędnych do zrealizowania zamówienia, 
gracz, który zagrał tę kartę, może dołożyć brakujące składniki z kart, które ma na ręce. Jeśli 
dołoży z ręki wszystkie brakujące składniki, jego pizza będzie przygotowana prawidłowo. 
Jeżeli gracz nie może dokończyć zamówienia, to zostaje ono niezrealizowane – gracz odkłada 
je z powrotem zakryte na spód stosu swoich kart zamówień.

Niewykorzystane składniki pozostają posortowane na stole.

Przykład: W posortowanym piecu znajdują się: 4 grzyby, 3 ananasy, 1 papryczka i 2 salami. 
Następnie została odkryta karta zamówienia należąca do Adama (4 ananasy i 1 papryczka). 
Ponieważ w piecu nie ma wystarczającej liczby kart, aby zrealizować to zamówienie (3 ananasy 
zamiast 4), Adam zagrywa jedną kartę z ręki, aby dokończyć zamówienie. Pięć kart składników 
(4 ananasy i 1 papryczkę) odkłada się zakryte na stos wykorzystanych składników. Adam bierze 
swoją kartę zamówienia i kładzie ją odkrytą obok swojego stosu kart zamówień. Niewyko-
rzystane karty składników pozostają w odkrytym piecu i odkrywa się kolejne karty z pieca.

Gracz odkrywa kolejne karty z pieca, dopóki nie odkryje wszystkich. Po tym, jak wszystkie karty 
z pieca zostaną odkryte, wszystkie niewykorzystane karty składników układa się na jeden odkryty 
stos, który umieszcza się na środku stołu – będzie to nowy piec.

Wszystkie składniki wykorzystane do przygotowania pizz trzeba dokładnie potasować w celu 
przygotowania nowej talii, którą kładzie się zakrytą na środku stołu. Gracz, który wziął ostatnią 
kartę ze stosu kart składników w poprzedniej rundzie rozpoczyna kolejną rundę. Gracze, którzy 
mają na ręce mniej niż 7 kart nie uzupełniają ich liczby. Dopiero po swojej pierwszej turze będą 
mogli uzupełnić karty.

Uwaga: Może się zdarzyć, że na początku nowej rundy gracze nie będą mieli na ręce żadnych kart 
składników. W takiej sytuacji podczas swojej tury muszą spasować, nie zagrywając żadnych kart. 
Dopiero na koniec swojej tury uzupełniają swoją rękę dobierając karty tak, aby mieć ich siedem.

Koniec gry i podliczanie punktów
Gra kończy się, gdy piec po raz trzeci zostanie opróżniony. Wygrywa osoba, która zrealizowała 
najwięcej zamówień (posiada najwięcej kart na stosie zrealizowanych zamówień). Jeżeli dwóch (lub 
więcej) graczy ma taki sam wynik, zwycięża ten, któremu na ręce pozostało więcej kart składników.

Jeżeli w wyjątkowym przypadku graczowi lub graczom uda się zrealizować wszystkie zamówienia 
w drugiej rundzie, trzecia runda nie jest rozgrywana. 
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