GRULLE Catering Świąteczny 2020
Ul. Bolesława Krzywoustego 25
80-360 Gdańsk Przymorze
Tel. 792 161 161
Zamówienia przyjmujemy do
17 grudnia 2020 (czwartek)
Zamówienia wydajemy
23 grudnia 2020, 13:00 - 19:00 (środa)
Zupy:
Barszcz czerwony czysty (0,9l)

20 zł

Zupa grzybowa (0,9l)

24 zł

900ml = duży słoik
Dania do podania na gorąco:
Kapusta wigilijna z grzybami leśnymi (0,9l)

37 zł

Zapiekane gołąbki z kaszą gryczaną i grzybami (min 5 sztuk)

14 zł/1szt

Piersi z kurczaka w sosie grzybowym (min 5 porcji)

17 zł /1 porcja

Pierś z kurczaka faszerowana ananasem i serem (min 5 porcji) 20 zł /1 porcja
Pierś z kurczaka faszerowana camembertem i żurawiną

22 zł /1 porcja

Łosoś w sosie śmietankowym – filet (min 5 porcji )

28 zł /1 porcja

Polędwiczki wieprzowe w sosie grzybowym (min 0,5 kg)

80 zł /1kg

Bitki wołowe w sosie własnym (min 0,5kg)
Zrazy wołowe 150g (minimalne zamówienie 5szt)

180 zł /1kg
26 zł /1szt

Dania na zimno:
Schab pieczony (min 0.5kg)

70 zł /kg

Karkówka pieczona (min 0.5 kg)

70 zł /kg

Łosoś w galarecie – filet (min 5 porcji)

28 zł /1porcja

Dorsz po grecku – w warzywach (min 5 porcji)

26 zł /1porcja

Śledź w śmietanie (min 0,5 kg)

40 zł /kg

Śledź w sosie musztardowo – miodowym (min 0,5 kg)

60 zł /kg

Śledź w oleju z cebulą (min 0,5 kg)

50 zł /kg

Sałatka jarzynowa tradycyjna (min 0,5kg )

36 zł /kg

Sałatka śledziowa z buraczkami i natką (min 0,5 kg)

60 zł /kg

Pierogi:
Z kapustą i grzybami leśnymi (10 sztuk)

28 zł

Ruskie (10 sztuk)

28 zł

Z mięsem (10 sztuk)

28 zł

Z łososiem i szpinakiem (10 sztuk)

40 zł

Z nadzieniem z dorsza, łososia i warzyw (10 sztuk)

60 zł

Zasmażana cebulka (na 10 sztuk pierogów)

15 zł

Zasmażana cebulka z boczkiem (na 10 sztuk pierogów)

16 zł

Przekąski:
Paszteciki z kapustą i grzybami (min 5 sztuk)

6 zł /szt

Paszteciki z mięsem (min 5 sztuk)

6 zł /szt

Krokiety z kapustą i grzybami (min 5 sztuk)

9 zł /szt

Krokiety z mięsem (min 5 sztuk)

9 zł /szt

Krokiety z farszem jajecznym (min 5 sztuk)

9 zł /szt

Dodatki i sosy, własnego wykonania:
Kasza gryczana z grzybkami i cebulką (500g)

20 zł

Kopytka zasmażane (500 g)

18 zł

Surówka z buraczków (500g)

15 zł

Sos chrzanowy (0,45l)

15 zł

Sos czosnkowy (0,45l)

15 zł

*ryba porcja 100g, mięso porcja 140g
Wszystkie dania zawarte w powyższym menu są naszego, własnego wykonania. Minimalne zamówienie
120 zł, dania wydawane w pojemnikach lub półmiskach jednorazowych oraz słoikach. Istnieje możliwość
zapakowania w półmiski własne, po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą. Odbiór zamówień 23.12.2019
(środa) w godzinach 13:00-18:00, dostawa zamówionych dań przy wcześniejszej rezerwacji, koszt
dostarczenia 10 zł. Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer lokalu 792 161 161

