
Szanowni Państwo. W związku z tym, iż Nasze pierogi przygotowywane są dla Państwa na bieżąco , 
informujemy że w godzinach największego zainteresowania Naszymi potrawami, czas oczekiwania może wynosić ok 45 min. 

PIEROGI 

TRADYCYJNIE GOTOWANE 10SZT 

1. Z leśnymi kurkami, serem ricotta i cebulą
    polane sosem z leśnych grzybów 13,50 pln

2.Pierogi z twarogiem, ziemniakami i cebulą zasmażaną na boczku 
    polane okrasą 9,90 pln

3. Z wędzonym góralskim oscypkiem i bryndzą oraz ziemniakami 
    w mundurkach, podane z żurawiną i kwaśną śmietaną 13,50 pln  

4. Z własnoręcznie przygotowanym mięsem wołowo – wieprzowym oraz
    cebulą i boczkiem polane okrasą 14,50 pln

5.Pierogi z kapustą i cebulą zasmażaną na boczku 
    z prawdziwymi borowikami 13,50 pln 

6. Pierogi z siekanym szpinakiem, suszonymi pomidorami, 
     rozdrobnionym serem feta oraz serem gorgonzola 
     podane z sosem serowym 13,50 pln 

7. Pierogi faszerowane mięsem kaczki i 
warzywami z bulionu podane z  konfiturą z czerwonej cebuli 16,50 pln

SOSY:     
sos żurawinowy 2 pln, sos czosnkowy 1,5 pln, sos koperkowy 2,5 pln 

sos serowy z chilli 3 pln, kwaśna śmietana 1,5 pln 



PIEROGI NA SŁODKO 

8 SZT. 
1.Gotowane na cieście czekoladowym z nadzieniem z całych truskawek,

   z serkiem mascarpone polane biała czekolada. 13,50 pln 

      2.Gotowane na cieście czekoladowym z nadzieniem z 

                    ciasteczkami OREO polane słodką śmietanką 16,00 pln

      3.Z jabłkiem obtoczonym w cynamonie polane sosem

          malinowym i kwaśną śmietaną 13,50 pln

      4. Z nadzieniem jagodowym polane kwaśną śmietaną 17,00 pln

        5.Z nadzieniem wiśniowym i kawałkami herbatników 

          podane z bita śmietaną 13,50 pln

               6.Z domowym twarogiem na słodko z miętą i sosem miętowym 13,50 pln

      

         7.Pierogi z pieca na chrupiącym cieście drożdżowym z bananami i kremem      
        czekoladowym podane z sosem śmietanowym 5 szt. 15,00 pln  

PIEROGI WEGA 

TRADYCYJNIE GOTOWANE 10SZT. 

  1.Z serem tofu, orzechami nerkowca oraz świeżo siekanym szpinakiem z
     cebulą i czosnkiem, polane sosem cytrynowym 16,50 pln

            2. Ze świeżym jarmużem i serem tofu oraz cebulą i czosnkiem 

      polane sos koperkowym 16,50 pln

   3. Z soczewicą, pieczarkami i cebulą z ziołami 

    podane z sosem czosnkowym oraz szczypiorkiem 15,00 pln



PIEROGI Z PIECA NA CHRPIĄCYM CIEŚCIE DROŻDZOWYM 

5 SZT. 

 1. Z farszem z łososia, serka mascarpone, kaparami  sosem  cytrynowym * 14,90 pln

 2. Z wieprzowiną i meksykańskim farszem fasolowo- paprykowym * 14,90 pln

 3. Z kurczakiem ,serem Gouda, serem mozzarella, suszonymi pomidorami * 14,90 pln

4.  Z siekanym szpinakiem,  suszonymi pomidorami, 

     rozdrobnionym serem feta oraz serem Gorgonzola * 14,90 pln

5.  Z gruszka , serem camembert i sosem borówkowym 15,90 pln

6.  Z jabłkiem obtoczonym w cynamonie * 14,90 pln 

* w cenie pierogów z pieca sos do wyboru

SOSY

sos żurawinowy 2 pln, sos czosnkowy 1,5 pln, sos koperkowy 2,5 pln 
sos serowy z chilli 3 pln, kwaśna śmietana 1,5 pln, sos malinowy,

ZUPY 

duża porcja min 450 ml 

ZAPYTAJ KELNERKĘ JAKĄ ZUPĘ DZIŚ POLECA 

1. Krem z zielonych szparag z serkiem kozim, śmietaną i orzechami włoskimi   8,90 pln  

2. Tradycyjny drobiowo-wołowy rosół z domowym makaronem        5,90 pln 

3. Krem pomidorowy z grzankami i kwaśną śmietaną 5,90 pln 

4. Zupa Królewska z piersią kurczaka, porem, pieczarkami i serkami topionymi   6,90 pln

5. Zupa z leśnymi kurkami i makaronem 6,90 pln

TARTY 

ZAPYTAJ KELNERKĘ JAKĄ TARTĘ DZIŚ POLECA 

1. Tarta na słono 7,50 pln

2. Tarta  na słodko 7,50 pln

SURÓWKI 

1. Z marchewką i chrzanem 3,50 pln

2. Kapusta Coleslaw 3,50 pln

3. Z kiszonej kapusty z jabłkiem marchewką i cebulą 3,50 pln



HERBATY

       5 pln   

1. Czarna herbata liściasta 

2. Zielona herbata liściasta 

3. Miętowa herbata 

4. Malinowa herbata 

5. Hibiscus herbata 

NAPOJE 

1.Domowa  lemoniada z cytryną i miętą 3,90 pln

2.Domowy napój miętowy 3,90 pln

3.Domowy Kompot z kawałkami owoców 3,90 pln

4.Woda gazowana 2,90 pln

5.Woda niegazowana 2,90pln

6.Smakowe napoje niegazowane i gazowane z „tamtych lat” 2,90 pln

7.Oranżada którą pamiętasz z dzieciństwa 3,90 pln

8.Cisowianka Perlage 4,90 pln

9.Cisowianka Classique 4,90 pln 


