Grulle Garmaż
oferta dostępna poniedziałek – niedziela, 10:00 – 18:00
ZUPY słoiki 0,9 litra - *3porcje
Rosół czysty

19 zł

Barszcz czysty

20 zł

Żurek z kiełbasą

24 zł

Pomidorowa

20 zł

Barszcz ukraiński

22 zł

Szczawiowa

20 zł

Cebulowa na białym winie

23 zł

Gołąbkowa

23 zł

Rosołek z pulpecikami

24 zł

DANIA OBIADOWE
Gołąbki 3szt w sosie pomidorowym

26 zł

Gołąbki 3szt wegetariańskie z kaszą gryczaną

24 zł

Schabowy 180g

14 zł

Pierś panierowana 160g

14 zł

Kotleciki mielone 3szt 240g

20 zł

Gulasz wieprzowy 0,9l

29 zł

Karkówka 300g w sosie 0,9l

29 zł

Chilli con carne 0,9l

27 zł

Pulpeciki w sosie pomidorowym 9szt

26 zł

Pulpeciki z kurczaka w sosie śmietankowym

26 zł

Potrawka z kurczaka w sosie 0,9l

26 zł

Mięsny sos do spaghetti 0,9l

26 zł

Bigosik wegetariański z świeżej kapusty 0,9l

20 zł

Wegetariańskie leczo 0,9l

24 zł

Fasolka po bretońsku 0,9l

26 zł

Karkówka pieczona w sosie
własnym 0,5kg w plastrach

32 zł

Pierogi z mięsem 16 sztuk

38 zł

Pierogi ruskie 16 sztuk

38 zł

Pierogi z kapustą i grzybami 16 sztuk

38 zł

Pierogi z łososiem i szpinakiem 12 sztuk

44 zł

Domowe kopytka 600g

14 zł

Kluski śląskie 15 sztuk

16 zł

Naleśniki
4 sztuki z dżemem truskawkowym

18 zł

4 sztuki z dżemem brzoskwiniowym

18 zł

4 sztuki z nutellą

27 zł

4 sztuki bez nadzienia

14 zł

4 sztuki z szpinakiem i serem

32 zł

PRZEKĄSKI / SAŁATKI
Śledź w oleju z cebulą, słoik 280g

12 zł

Śledź w śmietanie z jabłkiem, ogórkiem, cebulą,
natką pietruszki, słoik 280g

12 zł

Śledź w sosie musztardowo-miodowym
z marynowaną cebulką, słoik 280g

12 zł

Surówka z białej kapusty z marchewką 0,5kg

14 zł

Surówka z buraczków 0,5kg

14 zł

Minimalne zamówienie 30 zł, dostawa w obrębie 4km
*gramatura dań po obróbce, *0,9l – szklany słoik, *dania własnego wyrobu, bez konserwantów, sztucznych barwników, mogą
zawierać alergeny, *mogą być wydawane ziemne, oferta do wyczerpania zapasów.
Codziennie nowości, o dostępność proszę zapytać obsługę tel: 792

161 161

