
 

 

GRULLE  Catering Wielkanocny 2021 

Ul. Bolesława Krzywoustego 25 

80-360 Gdańsk Przymorze 

Tel. 792 161 161 

Zamówienia przyjmujemy do 27 marca 2021 

Zamówienia wydajemy 2 kwietnia 2021  w godzinach 12:00 - 16:00 

 

Dania na gorąco 

Żurek z białą kiełbasą 0.9l                  26 zł  

Zupa krem ziemniaczano - chrzanowa z boczkiem 0.9l     29 zł 

Zupa z białych warzyw – wegetariańska 0.9l      26 zł 

Biała kiełbasa pieczona w sosie śmietanowo – chrzanowym                            

z czerwoną cebulą (min 5 sztuk)                                   9 zł /1szt 

Biała kiełbasa pieczona z warzywami na ciemnym piwie          12 zł /1szt 

Zrazy wołowe 150g (min zamówienie 5szt)             26 zł /1szt 

Piersi z kurczaka w sosie winnym ( min 5 porcji )           15 zł /120g 

Karkówka pieczona w sosie własnym (min 5 porcji)           16 zł /120g 

 

Dania na zimno 

Sałatka jarzynowa (min 0,5 kg)                36 zł /kg 

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)               28 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 śledziowa z buraczkami i natką (min 0,5 kg)  60 zł /kg 

Krokiety z farszem warzywnym (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 

Sos chrzanowy (0,45l)        17 zł 

Sos czosnkowy (0,45l)        17 zł 

Ćwikła z chrzanem (0,45l)       17 zł  

 

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 02.04.2021 (piątek) w godzinach 12:00-16:00, 
dostawa zamówionych dań przy wcześniejszej rezerwacji, koszt dostarczenia 10 zł. Wszelkie 
pytania prosimy kierować pod numer lokalu 792 161 161  

 


