
Tatar wołowy z białej krzyżowejTatar wołowy z białej krzyżowej
zmieszany z dodatkiem cebulki, musztardy, ogórka kiszonego,  pieczarek 

marynowanych, podany z pieczywem i masłem

Bruschetta z pomidoramiBruschetta z pomidorami
podpieczony z oliwą włoski chleb, podany ze świeżymi pomidorami,  

czosnkiem i bazylią

Focaccia z serem Grana PadanoFocaccia z serem Grana Padano
podana z dipem pomidorowym i czosnkowym

Krewetki smażone na maśle czosnkowymKrewetki smażone na maśle czosnkowym
z dodatkiem białego wina i natki pietruszki, podane z grzankami z pieca

Tagliatelle z kurczakiem Tagliatelle z kurczakiem 
szpinakiem, cebulą i pomidorem suszonym w sosie śmietanowym,  

ser grana padano

Pappardelle z polędwiczką wieprzową Pappardelle z polędwiczką wieprzową 
i borowikami w sosie śmietanowym, ser Grana Padano 

Tagliatelle szpinakowe z krewetkamiTagliatelle szpinakowe z krewetkami
chilli, czosnkiem i pomidorkami cherry, w sosie winno maślanym 

Gnocchi ze szpinakiem Gnocchi ze szpinakiem 
czosnkiem i prażonymi pestkami w kremowym sosie gorgonzola  

Tylko w niedzielę szyna pieczona w całości z piecaTylko w niedzielę szyna pieczona w całości z pieca
podana z sosem grzybowym, żurawiną, ziemniakami 

i surówką z buraczków

Duży Kotlet schabowy smażony na szmalcu Duży Kotlet schabowy smażony na szmalcu 
ziemniaki, kapusta zasmażana  

Duży Kotlet schabowy smażony na szmalcu i zapieczony  Duży Kotlet schabowy smażony na szmalcu i zapieczony  
w piecu opalanym drewnemw piecu opalanym drewnem

z farszem z pieczarek i cebuli oraz serem, ziemniakami i kapustą zasmażaną

Olbrzymie żeberka wieprzowe   Olbrzymie żeberka wieprzowe   
z domowym BBQ, frytki stekowe, surówka coleslaw

Pierś z kaczki konfitowana Pierś z kaczki konfitowana 
czyli długo gotowana w tłuszczu, sos z owoców leśnych, zapiekanka ziemniaczana, 

sałatka z pieczonych buraków 

Zapieczona w szynce włoskiej kieszonka z kurczakaZapieczona w szynce włoskiej kieszonka z kurczaka
z nadzieniem ze szpinaku i suszonych pomidorów, podana z sosem serowym, 

 zapiekanka ziemniaczana, maślany groszek cukrowy 

Płatki z indyka z grzybami leśnymi i cebulką szalotką  Płatki z indyka z grzybami leśnymi i cebulką szalotką  
duszone w sosie z białego wina i śmietany, gnocchi,  

mieszanka sałat z sosem vinegrette 

MargheritaMargherita  
sos pomidorowy, mozzarella

Capriciosa Capriciosa 
sos pomidorowy, mozzarella, szynka, pieczarki

Bazyliowa Bazyliowa 
sos pomidorowy, mozzarella, pomidor bez skórki,  

mozzarella kulka, listki bazylii

Colori Colori 
sos pomidorowy, mozzarella, ser kozi, pomidory malinowe,  

szpinak świeży, miks orzechów 

ParmeńskaParmeńska
sos pomidorowy, mozzarella, rucola,  szynka parmeńska,  

ser grana padano 

Mamma Mia!Mamma Mia!
sos pomidorowy, mozzarella, krewetki, czosnek, chilli,  

pomidorki, rucola

Di Pollo  Di Pollo  
sos pomidorowy, mozzarella, 

grillowany kurczak, pomidor, rucola,  oliwa z oliwek

SalameSalame
sos pomidorowy, mozzarella, oryginalne włoskie,  

łagodne salami Napoli Dolce, czosnek   

CalabriaCalabria
sos pomidorowy, mozzarella, oryginalne  pikantne włoskie salami,  

pomidorki cherry, papryczki jalapeno

Quattro formaggiQuattro formaggi
4 sery w tym kozi, gorgonzola, lazur, 

mozzarella, obsypane włoskimi orzechami

Roma Roma 
sos pomidorowy, mozzarella, boczek, salami, cebula,  

papryka, sos czosnkowy

Miodowa Miodowa 
sos miodowo-musztardowy, mozzarella,  

kurczak grillowany, czerwona cebula 

Sałatka CezarSałatka Cezar
Sałatka Cezar – sałata, pomidorki malinowe, grillowany boczek, sos Cezar, grzanki 

pszenne, parmezan, do wyboru:
• z grillowanym kurczakiem 

• z krewetkami 

Sałatka z grillowanym kozim seremSałatka z grillowanym kozim serem
pieczonym burakiem, pomarańczą, rzodkiewką,  pestkami i orzechami

Do wyboru mają Państwo Do wyboru mają Państwo cienkie włoskie lub grubsze tradycyjne ciasto.cienkie włoskie lub grubsze tradycyjne ciasto.
Pizze wypiekane w piecu szamotowym opalanym drewnem.Pizze wypiekane w piecu szamotowym opalanym drewnem.

Pizza w jedynym rozmiarze ok. 40 cmPizza w jedynym rozmiarze ok. 40 cm

Ze względu na recepturę nie jesteśmy w stanie przygotować dwóch Ze względu na recepturę nie jesteśmy w stanie przygotować dwóch 
różnych smaków na jednym placku.różnych smaków na jednym placku.

Pizza z mąki bezglutenowej – dodatkowy koszt 7 zł.Pizza z mąki bezglutenowej – dodatkowy koszt 7 zł.

*Osobom chorym na nietolerancję glutenu odradzamy spożywanie pizzy bezglutenowej *Osobom chorym na nietolerancję glutenu odradzamy spożywanie pizzy bezglutenowej 
ze względu na pył mąki w naszym piecu.ze względu na pył mąki w naszym piecu.

www.malinowy-aniol.plwww.malinowy-aniol.pl

Jeśli jesteś wegetarianinem, powiedz nam o tym - nasza obsługa doradzi  Jeśli jesteś wegetarianinem, powiedz nam o tym - nasza obsługa doradzi  
pozycje z karty, które mogą Państwo zamówić.pozycje z karty, które mogą Państwo zamówić.

Krem z pomidorówKrem z pomidorów
z pianką i świeżą bazylią

Żur na wędzonce z białą kiełbasąŻur na wędzonce z białą kiełbasą
 jajkiem i ziemniakami

Domowy rosół z makaronem Domowy rosół z makaronem 
podajemy w sobotę, niedzielę i święta

Przystawki

Makarony z patelni

Dania główne

świeże makarony prosto z Włoch

Dania skomponowane przez naszego Szefa Kuchni są kompletne i sugerujemy nie dokonywać zmian w propono-
wanych dodatkach. Jeśli życzą sobie Państwo domówić inny dodatek, to koszt każdego z wymienionych to 8 zł.

Sałaty

Pizza

Zupy

32,00 zł32,00 zł

38,00 zł38,00 zł

39,00 zł39,00 zł

35,00 zł35,00 zł

39,00 zł39,00 zł

49,00 zł49,00 zł

42,00 zł42,00 zł

42,00 zł42,00 zł

52,00 zł52,00 zł

41,00 zł41,00 zł

47,00 zł47,00 zł

38,00 zł38,00 zł30,00 zł30,00 zł

34,00 zł34,00 zł

35,00 zł35,00 zł

39,00 zł39,00 zł

40,00 zł40,00 zł

46,00 zł46,00 zł

37,00 zł37,00 zł

36,00 zł36,00 zł

39,00 zł39,00 zł

39,00 zł39,00 zł

39,00 zł39,00 zł

36,00 zł36,00 zł

35,00 zł35,00 zł
45,00 zł45,00 zł

36,00 zł36,00 zł

19,00 zł19,00 zł

26,00 zł26,00 zł

18,00 zł18,00 zł

24,00 zł24,00 zł

18,00 zł18,00 zł

36,00 zł36,00 zł



Fish and chips Fish and chips 
dorsz atlantycki panierowany,  sos tatarski,  

frytki stekowe, domowy coleslaw

Mini schabowy, puree, ogórek kiszony Mini schabowy, puree, ogórek kiszony 

Mini pizza (15 cm)Mini pizza (15 cm)
sos, pomidorowy, mozzarella, 2 dowolne składniki

Panierowane kurczaczkiPanierowane kurczaczki
z frytkami i surówką z marchewki

Gnocchi podsmażane na masełkuGnocchi podsmażane na masełku
ze słodkim sosem malinowym

Domowa szarlotka na ciepło z lodamiDomowa szarlotka na ciepło z lodami
        

Klasyczne tiramisu podane w słoiczku Klasyczne tiramisu podane w słoiczku 
      

Krem brulle opalany ogniem Krem brulle opalany ogniem 
z cukrem trzcinowym

  
Puchar lodowy z owocami i bitą śmietaną  Puchar lodowy z owocami i bitą śmietaną  

Ciasto czekoladowe na ciepłoCiasto czekoladowe na ciepło
z konfiturą wiśniową i lodami waniliowymi

Kawa mrożona z lodami waniliowymi i bitą śmietanąKawa mrożona z lodami waniliowymi i bitą śmietaną

Coca-Cola/Coca-Cola zero/Sprite/FantaCoca-Cola/Coca-Cola zero/Sprite/Fanta

Woda gazowana i niegazowana 0,33 lWoda gazowana i niegazowana 0,33 l

Woda gazowana i niegazowana 0,7 lWoda gazowana i niegazowana 0,7 l

Sok pomarańczowySok pomarańczowy

Sok jabłkowySok jabłkowy

Sok grapefruitowySok grapefruitowy

Sok z czarnej porzeczkiSok z czarnej porzeczki

Sok wyciskany ze świeżych pomarańczy lub grejpfruta Sok wyciskany ze świeżych pomarańczy lub grejpfruta 

Herbata mrożona z malinamiHerbata mrożona z malinami

Mohito bezalkoholoweMohito bezalkoholowe

Lemoniada w litrowym słoikuLemoniada w litrowym słoiku 
podajemy gdy temperatura przekroczy 20°C – nie podajemy do niej 
dodatkowych szklanek, nie robimy jej w karafkach – 1 litr dla 1 osoby

J.A. Baczewski 40mlJ.A. Baczewski 40ml

Żołądkowa de Lux 40 ml Żołądkowa de Lux 40 ml 

Soplica wiśniowa/malinowa 40 mlSoplica wiśniowa/malinowa 40 ml

Johny Walker czerwony 40 mlJohny Walker czerwony 40 ml

Johny Walker czarny 40 mlJohny Walker czarny 40 ml

Jack Daniels 40 mlJack Daniels 40 ml

Bacardi 40 ml Bacardi 40 ml 

Martini Bianco / Rosso 100 ml Martini Bianco / Rosso 100 ml 

Zatecky duże lane 0,5 l  Zatecky duże lane 0,5 l  

Zatecky małe lane 0,33 lZatecky małe lane 0,33 l

Žatecký Černý  0,5 l Žatecký Černý  0,5 l 

Radler 0% lub 4,5 %  (o smak dopytaj obsługę)    Radler 0% lub 4,5 %  (o smak dopytaj obsługę)    

Somersby 0% lub 4,5 % (o smak dopytaj obsługę)Somersby 0% lub 4,5 % (o smak dopytaj obsługę)

Okocim klasyczna pszenica 0,5 l Okocim klasyczna pszenica 0,5 l 

Grimbergen Blonde 0,33 l  Grimbergen Blonde 0,33 l  

Grimbergen Blanche 0,33 l Grimbergen Blanche 0,33 l 

Grimbergen Double Ambree 0.33 lGrimbergen Double Ambree 0.33 l

Piwo bezalkoholowe (Okocim, Zatecky) 0,5 lPiwo bezalkoholowe (Okocim, Zatecky) 0,5 l

Herbata z konfiturą i wiśniówkąHerbata z konfiturą i wiśniówką

HerbataHerbata

Kawa czarnaKawa czarna

Kawa białaKawa biała

EspressoEspresso

Podwójne EspressoPodwójne Espresso

LatteLatte

CappuccinoCappuccino

Malinowy AniołMalinowy Anioł
bacardi, mus z malin, sprite, 

sok jabłkowy, sok z czarnej porzeczki 

MohitoMohito
bacardi, kruszony lód, brązowy cukier, 

sprite, świeża mięta

Aperol Aperol 
aperol, prosecco, woda gazowana 

oraz lód 

Margarita truskawkowaMargarita truskawkowa
kruszony lód, cytrynówka, mus truskawkowy

Pink Gin  Pink Gin  
różowy gin, prosecco,  

pink tonic, lód

Kieliszek 150 ml Kieliszek 150 ml 

Karafka 500 mlKarafka 500 ml

Karafka 0,75 lKarafka 0,75 l

Karafka 375 mlKarafka 375 ml

Kieliszek 150 mlKieliszek 150 ml

Pstrąg w pomidorach, czosnku i świeżej bazyliiPstrąg w pomidorach, czosnku i świeżej bazylii

Pstrąg w maśle czosnkowymPstrąg w maśle czosnkowym

Ryby

Menu dziecięce

Desery

Napoje zimne

Alkohole mocne
Piwa

Napoje ciepłe

Drinki

Prosecco lane z beczki

Wino białe lub czerwone domowe

Tylko w weekendy

W czwartki i piątki

42,00 zł42,00 zł

9,90 zł9,90 zł

18,00 zł18,00 zł

9,00 zł9,00 zł

14,90 zł14,90 zł

12,00 zł12,00 zł

14,00 zł14,00 zł

19,90 zł19,90 zł

19,90 zł19,90 zł

19,90 zł19,90 zł

19,90 zł19,90 zł

19,90 zł19,90 zł

18,00 zł18,00 zł

49,00 zł49,00 zł

9,90 zł9,90 zł

18,00 zł18,00 zł

8,50 zł8,50 zł

10,00 zł10,00 zł

15,00 zł15,00 zł

45,00 zł45,00 zł

28,00 zł28,00 zł

9,90 zł9,90 zł

18,00 zł18,00 zł

14,00 zł14,00 zł

10,00 zł10,00 zł

14,00 zł14,00 zł

14,00 zł14,00 zł

12,00 zł12,00 zł

11,00 zł11,00 zł

15,00 zł15,00 zł

9,90 zł9,90 zł

18,00 zł18,00 zł

9,00 zł9,00 zł

16,00 zł16,00 zł

14,00 zł14,00 zł

12,00 zł12,00 zł

9,00 zł9,00 zł

18,00 zł18,00 zł

11,00 zł11,00 zł

9,00 zł9,00 zł

12,00 zł12,00 zł

11,00 zł11,00 zł

18,00 zł18,00 zł

18,00 zł18,00 zł

9,00 zł9,00 zł

14,00 zł14,00 zł

15,00 zł15,00 zł

15,00 zł15,00 zł

12,00 zł12,00 zł

17,00 zł17,00 zł

14,00 zł14,00 zł

15,00 zł15,00 zł

15,00 zł15,00 zł

13,00 zł13,00 zł

17,00 zł17,00 zł

14,00 zł14,00 zł

13,00 zł13,00 zł

17,00 zł17,00 zł

39,00 zł39,00 zł

39,00 zł39,00 zł

Weekendowe świeże pstrągi dostępne w piątki i soboty w 2 smakach z dodatkami  
(frytki lub ziemniaki, kolorowa sałata z sosem vinegrette.

Do każdego dania dziecięcego dziecko dostaje zabawkę niespodziankę!

Beza Pavlova z bitą śmietaną 
i owocami w cenie 24,00 zł 

podajemy w szklankach 330 ml

Świeże mule, prosto z włoskiej giełdy, podajemy 
klasycznie w sosie z białego wina, masła,  

czosnku i pietruszki z bagietką z pieca,  
w cenie 48 zł za porcję 500 g

Wina sprzedawane na butelki znajdziecie Państwo w osobnej karcie. 

Ceny zawierają podatek VAT • Napiwek nie jest wliczony • Dokładne gramatury dań oraz lista alergenów znajdują się u Managera restauracji.

Prosecco - lekkie, zimne, orzeźwiające, musujące wino. Lane z beczki.

W przypadku zamówienia  zestawu przez osobę dorosłą  
doliczamy 100 %  do ceny dania.


