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www.pierogarnia.pod.aniolami.pl  

  

e-mail: pierogarnia@pod.aniolami.pl  

 



 

  

 

Serdecznie witamy  

           w Pierogarni pod Aniołami! 
 

 

Zapraszamy do skosztowania dań, a szczególnie pierogów, 
wykonywanych pod okiem finalisty programu  

Top Chef – Adama Kowalewskiego. 

 

Mamy nadzieję, że szeroki wybór smaków trafi w Państwa gusta.  
Niech świadomość niesienia pomocy potrzebującym poprzez  

odwiedzenie naszej restauracji sprawi, że wyjdą Państwo nie tylko 

wzmocnieni cieleśnie, ale również duchowo. 
 

Miłego pobytu  
i Życzymy smacznego! 

 

 

 

 

 

  Ks. Dyrektor Wojciech Przybyła 

           ze współpracownikami 



  

  

 

Polewki  z anielskiej kuchni 

Zupa dnia (od poniedziałku do piątku)       5,80 zł 

Zupa krem borowikowa         10,00 zł 

Zupa pomidorowa          8,00 zł 

Zupa krem cebulowa        7,00 zł 

Bulion           5,00 zł 

Barszcz           5,50 zł 

Żurek wiejski           8,00 zł 

Dodatki z anielskiej kuchni  

 

Kluski kładzione          3,50 zł 

Kołduny z mięsem 5 szt.         3,00 zł 

Uszka z leśnymi grzybami 5 szt.       3,50 zł 

Makaron            2,00 zł 

Pieczywo            0,80 zł 

 
 



 

  

 

 

Pierogi mięsne gotowane z anielskiej kuchni  

                                                                                 6 szt. /  9 szt.  

 

1. Pierogi Nowego Gościa        16,80/18,80 zł 

(zestaw pierogów Nowego Gościa)  

2. Pierogi Bratowej          14,80/16,80 zł 

(mięso wieprzowe, cebula)  

3. Pierogi Myśliwskie         15,80/17,80 zł   
(mięso wieprzowe, grzyby, cebula, ziarno jałowca)  

4. Pierogi Chłopa          13,80/15,80 zł  
(mięso wieprzowe, kapusta słodka)  

5. Pierogi Włoskie          14,80/16,80 zł  
(mięso wieprzowe, szpinak, czosnek)  

6. Pierogi Staropolskie         15,80/17,80 zł  
(kapusta kiszona, podgrzybek, boczek wędzony)  

7. Pierogi Stefana                 12,80 /14,80 zł  
(kaszanka, cebula, boczek wędzony)  

8. Pierogi Szwagra                          15,80/17,80zł 
       (karkówka, kasza, cebula, pietruszka)  

  

SOSY DO WYBORU: 
CIEPŁE: grzybowy na śmietanie, cytrynowo – maślany, włoski pomidorowy,                 2,50 zł                                               

serowo – pomidorowy 

ZIMNE: czosnkowy                                                                                                          2,50 zł 

MASŁO                                                                                                                              2,0O zł 

 



  

  

 

Pierogi jarskie gotowane z anielskiej kuchni 

6 szt. /  9 szt.  

 

 09.Pierogi Nowego Gości        17,80/19,80zł 
(zestaw pierogów Nowego Gościa) 

10. Pierogi Gajowego          19,80/22,80zł 
(borowiki, podgrzybek, pietruszka, cebula) 

11. Pierogi Florenckie          14,80/16,80 zł  
(szpinak, ser) 

12. Pierogi Greckie          15,80/17,80 zł  
(biały ser, ser feta, oliwki, suszone pomidory, zioła) 

13. Pierogi Postne           15,80/17,80 zł  
(kapusta kiszona, borowiki, podgrzybek) 

14. Pierogi Aloszy          13,80/15,80 zł  
(ziemniaki, twaróg, cebula) 

15. Pierogi Pęczaki                                                            15,80/17,80 zł  
(kasza pęczak, grzyby, cebula, pietruszka) 

 

 
SOSY DO WYBORU: 

CIEPŁE: grzybowy na śmietanie, cytrynowo – maślany, włoski pomidorowy,                 2,50 zł                                             
serowo – pomidorowy 

ZIMNE: czosnkowy                                                                                                          2,50 zł 

MASŁO                                                                                                                              2,0O zł 

 

 

 

 

 



 

  

 

Pierogi z anielskiej kuchni z gorącej patelni  
6 szt. /  9 szt.  

 

 16.Pierogi Nowego Gościa         20,80/24,80 zł  
(zestaw pierogów Nowego Gościa) 

17. Pierogi Madzi          18,80/22,80 zł  
(ananas, szynka, ser, kolorowy pieprz) 

18. Pierogi Bella Italia         21,80/25,80 zł  
(salami, czosnek, boczek wędzony, pomidory, papryka, ser) 

19. Pierogi Szefa          15,80/17,80 zł  
(pieczarki, ser, mięso wieprzowe) 

  20. Pierogi Ojca Dyrektora        17,80/19,80 zł  
(mięso wołowe, pieczarki) 

  21. Pierogi z Kurczaka         15,80/17,80 zł  
(pierś z kurczaka, rodzynki, pietruszka, brzoskwinia, papryka) 

22. Pierogi Wiejskie  12,80/14,80 zł 
(ziemniaki, boczek wędzony, pietruszka, cebula) 

 4 szt. /  6 szt.   

23. Pierogi Syna  19,80/24,80 zł  
(mięso wieprzowe, pieczarki, boczek, cebula) 
 

SOSY DO WYBORU: 
CIEPŁE: grzybowy na śmietanie, cytrynowo – maślany, włoski pomidorowy,                  2,50 zł                                             

serowo – pomidorowy 

ZIMNE: czosnkowy                                                                                                           2,50 zł 
Skwarki i cebula         2,00 zł 

Masło            2,00 zł 



  

  

 

Pierogi z anielskiej kuchni gotowane z deserową nutą  
  

                                                                                                6 szt. /  9 szt.  

 

24. Pierogi Nowego Gościa        15,80/17,80 zł  
(zestaw pierogów Nowego Gościa) 

25. Pierogi Jagodowe         15,80/18,80 zł 
(jagoda)  

26. Pierogi Malinowe         15,80/17,80 zł  
(maliny) 

27. Pierogi Truskawkowe         13,80/16,80 zł  
(truskawki)  

28. Pierogi Babci          13,80/16,80 zł  
(twaróg)  

29. Pierogi Sadownika         12,80/14,80 zł  
(śliwki węgierki)  

30. Pierogi Leniwe           12,80/14,80 zł  
(twaróg, ziemniaki)  

31. Pierogi Niebiańskie  12,80/14,80 zł 
(jabłko, cynamon)  

 

     SOSY DO WYBORU:  

czekoladowy       2,50 zł   owocowy   2,50 zł 
                    jogurt     2,00 zł                                  śmietana       2,00zł             
                   masło     2,00zł      



 

  

 

 

Dania z anielskiej kuchni  
 

   Sałatka z łososiem i grzybami  30,80 zł  

  Pierś z Kurczaka   

                           (pierś z kurczaka w duecie sałat i pierogów greckich)  

 26,80 zł  

   Karkówka wieprzowa   27,80 zł  

(karkówka wieprzowa z pieczonymi ziemniaczkami oraz bukietem sałat)  

 

Dodatki z anielskiej kuchni  

 

 Kapusta zasmażana                                                           4,50 zł  

Bukiet sałat                                                                       4,50 zł 

Surówka                                                                             4,50 zł       

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

  

Desery z anielskiej kuchni 

CrémeBrulée                                                              9,50 zł 

 

Deser ciasteczkowy 9,00 zł 

 

Naleśnik  z twarogiem i sosem jagodowym                12,00 zł 
 

Ciasto                                                                        7,50 zł 
 

Puchar lodów Egzotycznych         14,50zł 

(sorbet mango – marakuja, lody kokosowe, sorbet pomarańczowy; 

dodatki:  bita śmietana, sos owocowy, wiórki kokosowe) 

 

 Puchar lodów Słona Krówka         14,50zł 
(lody słony karmel, lody krówkowe, lody waniliowe; 

dodatki: bita śmietana, krówki, sos toffi) 

 

 Puchar lodów Bezowych         14,50 zł 
(lody ciasteczkowe, lody rumowe, lody prażony migdał; 

dodatki: beza, konfitura porzeczkowa, bita śmietana, migdały) 

 



 

  

 

 

 Puchar lodów Tiramisu          14,50 zł 
(lody tiramisu, lody kawowe, lody czekoladowe; 

dodatki: bita śmietana, polewa czekoladowa, ciasteczka, kakao) 

 

 Puchar lodów Owocowych       12,00 zł 
(lody truskawkowe, lody malinowe, lody pomarańczowe; 

dodatki: bita śmietana, mus owocowy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 



  

  

 

 

Napoje gorące z anielskiej kuchni kawy 

Kawa zbożowa  3,20 zł  
 (różne rodzaje) 
Espresso   6,50 zł  

Espresso Dopio  9,50zł  

Latte Macchiatto 8,00 zł   

Kawa Americano 7,00 zł  

Café Con Panna – kawa z bitą śmietaną  8,00 zł  

Cafe Latte  7,80 zł  

Cappuccino   7,80 zł  

Herbata                  4,00 zł 

(różne rodzaje)    

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Napoje zimne z anielskiej kuchni 

       Coca cola                                                                 5,00zł 

ON LEMON kola          7,90zł 

ON LEMON           7,90zł 
(różne owocowe rodzaje) 

ON LEMON          7,90zł 
 (różne herbacianerodzaje)  
Sok świeży Marwit         5,50 zł 

(różne rodzaje) 

Podpiwek           6,50 zł 
(różne rodzaje) 

Kwas chlebowy          6,50 zł 
(różne rodzaje) 

Piwo bezalkoholowe         5,00 zł 
(różne rodzaje) 

Woda gazowana / niegazowana      5,00 zł 

Woda Borjomi          7,90zł 
( Ekskluzywna woda wysoko zmineralizowana ) 

 

Koktajl owocowy z anielskiej kuchni      5,50 zł 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy  Państwa 

codziennie w godzinach 

od 12:00 do 19:00 
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