dodatkowe informacje
Zamówienia z menu świątecznego
przyjmujemy do 19 grudnia
lub do wyczerpania naszych
pierogowych możliwości.
Czas oczekiwania na potwierdzenie
zamówienia mailowego to 3 dni robocze.
Odbiór w restauracji lub dowóz*
do 10km w ustalonym terminie.
Min. wartość zamówienia
na dowóz: 196,96 zł.
Do oferty świątecznej można
domówić dania z menu regularnego,
które obowiązuje w lokalu.
W naszej spiżarni znajdziesz również
domowe przetwory oraz specjalne
zestawy prezentowe, które idealnie
sprawdzą się jako podarunek dla bliskich.

www.spizarnia.pierogarnie.com

Zamówienie
złożysz u Uli:

wroclaw.zamowienia@pierogarnie.com

531 471 600
Na wiadomości i telefony
odpowiadamy w godzinach 8:03-16:56.
W innych godzinach zajadamy się pierogami :)
* Koszt dowozu zależny
od odległości i wartości zamówienia.

ofeRta świątecznA
dla Pierogożerców

Pierogi Promocyjne

Lepiochy - tradycyjne z wody:

Zimne Przekąski

Grzybobranie, Zza miedzy wschodniej, Cebrowe, Rycerskie, sMAKowite

Piecuchy - z pieca: Grzybobranie, Rycerskie, Spiżarniane
Piecuchy - z pieca: Leśne Runo

3,46 / szt.
6,46 / szt.
7,46 / szt.

Menu Świąteczne
ZupY

Barszcz czerwony
Zupa grzybowa z kluseczkami półfrancuskimi
Żur porządny ze swojską kiełbasą i ziemniakami
Dodatki do zup
Uszka z kapustą i grzybami (10 sztuk)
Paszteciki z kapustą i grzybami

0,9L 19,96
0,9L 29,96
0,9L 32,96
200g 19,96
1szt

3,96

Mięsa

Zraziki z karkówki w sosie własnym
Devolay z masłem pietruszkowym
Polędwiczki wieprzowe w sosie z podgrzybków
Roladki drobiowe nadziewane suszonymi pomidorami

240g 28,96

Pierś z kaczki z jabłkami w sosie własnym
Dorsz w sosie porowym

180g 32,96

w aromatycznym sosie tymiankowym

Przekąski Na Ciepło

Dzwonka z karpia smażona na maśle klarowanym
Bigos myśliwski
Pstrąg pieczony w całości z masłem czosnkowym

220g 22,96
150g 29,96
240g 26,96

150g 33,96

300g 32,96
1000g 39,96
ok. 300g 32,96

Śledzik w oleju z ogórkiem i cebulką
Tradycyjna sałatka jarzynowa
Domowy, żytni chleb na naturalnym zakwasie, ze słonecznikiem
Sałatka śledziowa
Plastry karkówki w sosie chrzanowym z żurawiną
Pasztet z dzikiem
Pasztet wieprzowy z suszoną śliwką
Ryba po grecku
Śledź smażony, marynowany w zalewie octowej
Pieczony schab w sosie tatarskim
Roladki z omletu szpinakowego z łososiem
Tatar z łososia z czerwoną cebulą, kaparami i ogórkiem konserwowym
Tatar ze śledzia z zielonym jabłkiem i olejem rydzowym

300g 25,96
500g 25,96
750g 11,96
500g 32,96
300g 32,96
300g 39,96
250g 24,96
500g 34,96
500g 24,96
300g 32,96
300g 28,96
300g 42,96
300g 28,96

Dodatki

Ziemniaki pieczone z majerankiem i wędzoną papryką
Kluski śląskie
Buraczki zasmażane z miodem
Surówka z kiszonej kapusty
Duszona modra kapusta z czerwonym winem i żurawiną

300g 12,96
400g 17,96
300g 12,96
300g 11,96
300g 12,96

Słodkości

Sernik królewski
Tradycyjna szarlotka
Ciasto marchewkowo-orzechowe

600g 33,96
600g 29,96
600g 34,96

Napoje

Kompot z suszu owocowego

0,9L 34,96

