Zapraszamy

Wtorek – Niedziela
10-19

ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY PRZY KASIE – DZIĘKUJEMY
ZUPY
1. Rosół domowy z makaronem, na trzech rodzajach mięsa

12 zł

2. Żurek z kiełbasą i jajkiem

15 zł

3. Pomidorowa z makaronem

14 zł

4. Cebulowa na białym winie

14 zł

5. Barszcz ukraiński

15 zł

6. Krem z pieczonych ziemniaków z boczkiem, jajem sadzonym

15 zł

* sezonowo chłodnik z botwinki lub świeżego ogórka, pikantna zupa rybna lub zupa dnia

DANIA OBIADOWE – zestaw z ziemniakami i surówkami, duża porcja
1. Schabowy / Schabowy po wiedeńsku z jajem
ziemniaki gotowane / frytki oraz surówki

30 zł / 32 zł

2. Schabowy Szeryfa z dwoma jajami, cebulką, bekonem i pieczarkami
ziemniaki gotowane / frytki oraz surówki

38 zł

3. Schabowy pod pierzynką z pieczarek i sera żółtego
ziemniaki gotowane / frytki oraz surówki

36 zł

4. Panierowana pierś z kurczaka
ziemniaki gotowane / frytki oraz surówki

32 zł

5. Grillowana pierś z kurczaka na szpinaku
ziemniaki gotowane / frytki oraz surówki

34 zł

6. Gołąbki z mięsem i ryżem w sosie pomidorowym
ziemniaki gotowane / frytki oraz surówki

32 zł

7. Karkówka pieczona w sosie własnym
ziemniaki/ frytki oraz surówki

32 zł

8. Sledz z pulkami - śledzik w śmietanie, z ogórkiem, jabłkiem,
30 zł
cebulką podany z ziemniakami gotowanymi lub ziemniaczanym puree
oprószonym świeżym koprem , z zestawem surówek
9. Gulasz wieprzowy
kopytka/ziemniaki oraz surówki
10. Bitki wołowe w sosie własnym z warzywami
kluski śląskie/ziemniaki/ frytki oraz surówki
* sezonowo dorsz smażony z frytkami i surówkami

* zamiana ziemniaków, frytek na puree, kluski śląskie lub kopytka + 4 zł

32 zł

42 zł

Zestawy „małe co nieco”
 rosół + mały schabowy + ziemniaki + surówka

27 zł

 rosół + mała pierś z kurczaka + ziemniaki + surówka

27 zł

 rosół + gołąbek + ziemniaki + surówka

25 zł

* w zależności od pory roku, zestaw sezonowy
PLACKI ZIEMNIACZANE – PLINCE za każdym razem świeżo utarte
4szt 2szt
1. DWÓR ARTUSA - z gulaszem i zestawem surówek

32 zł 22 zł

2. MOTŁAWA – placki jarskie, z pieczarkami, brokułami,

30 zł 20 zł

cebulą w sosie śmietanowym, oprószone serem
3. RATUSZ GŁÓWNY – placki z kurczakiem, pieczarkami, papryką,

32 zł 22 zł

cebulą w sosie śmietanowym, oprószone natką pietruszki
4. ZIELONA BRAMA – placki jarskie, ze szpinakiem w sosie

30 zł 20 zł

śmietanowym z cebulą, czosnkiem, serkiem twarożkowym,
oprószone serem żółtym
5. GRULLE EXTRA – placki z smażoną kiełbasą polską, boczkiem,

36 zł 24 zł

cebulą, pieczarkami, dwoma jajami sadzonymi, oprószone serem,
podane z ogórkiem kiszonym

DANIA DLA NASZYCH NAJMŁODSZYCH GOŚCI
1. Domowe nuggetsy z piersi kurczaka, frytki, surówka do wyboru

20 zł

2. Placki ziemniaczane z cukrem 3 sztuki * extra kwaśna śmietana + 3 zł

15 zł

3. Kopytka z masłem i cukrem * extra kwaśna śmietana + 3 zł

15 zł

4. Fileciki z kurczaka w sosie śmietankowym, ziemniaczki, surówka

20 zł

5. naleśniki z dżemem truskawkowym lub brzoskwiniowym 2sztuki

16 zł

6. naleśniki z nutellą 2szt

19 zł

PIECZONE ZIEMNIAKI *dostępne zawsze w weekendy
pozostałe dni informacja, www.facebook.com/grullegdansk lub 792 161 161

1. ZIEMNIAK GDAŃSKI
śmietana, śledź, jabłko, ogórek, cebula, nać pietruszki

30 zł

2. ZIEMNIAK ORIENTALNY
ser,kurczak, ananas, papryka, pomidorki koktajlowe, czerwona
cebula, rukola, sos orientalny

34 zł

3. ZIEMNIAK LONDYŃSKI
fasolka w sosie pomidorowym, oprószona serem

30 zł

4. ZIEMNIAK CYPRYJSKI
kurczak, brokuły, pieczarki, cebula, sos śmietankowy,
oprószony natką pietruszki

34 zł

5. ZIEMNIAK SPINACIA
kurczak, szpinak w sosie śmietanowym, z cebulką,
pomidorami koktajlowymi i jajem sadzonym

34 zł

6. ZIEMNIAK MEKSYKAŃSKI *pikantny
chili con carne (mięso wołowe), oprószony serem

34 zł

7. ZIEMNIAK A’LA GRULLE
ziemniak z zasmażanym boczkiem, kiełbasą polską,
pieczarkami, cebulą, podany z jajem sadzonym,
ogórkiem kiszonym i sosem czosnkowym

36 zł

SURÓWKI
1. biała kapusta z marchewką
2. buraczki
3. surówka dnia

9 zł
9 zł
9 zł

DODATKI
1. ziemniaki gotowane/frytki

9 zł

2. puree, kopytka

12 zł

3. tosty z masłem

7 zł

SOSY: lekko pikantny, czosnkowy, bbq, majonez, musztarda, ketchup

4 zł

NAPOJE
Pepsi, Pepsi Maxx, Mirinda, 7UP 0,5 l
Lipton Peach, Lemon, Green 0,5l
Pepsi butelka szklana 0,2l lub puszka 0,33l

9 zł
9 zł
6 zł

Soki pomarańcza, jabłko, porzeczka, pomidor 0,3l

9 zł

Woda szklana butelka gazowana, niegazowana 0,3l
Woda szklana butelka gazowana, niegazowana 0,7l

6 zł
9 zł

Kompot kubek
Kompot dzbanek

7 zł
14 zł

Herbata
czarna
owocowa , miętowa
zielona liściasta

7 zł
8 zł
9 zł

Kawa
Americano czarna / biała
Espresso
Latte
PIWO BUTELKA
Perła

9 zł
9 zł
12 zł

*dostępne w lokalu

500ml

8 zł

*wszystkie rodzaje chmielowa, miodowa, porter, koźlak, małe i duże

Somersby
Desperados
Heineken
Grolsch
Pilsner
Heineken 0%
Lech free 0%

400ml
400ml
400ml
500ml
500ml
500 ml
330 ml

10 zł
10 zł
10 zł
12 zł
12 zł
9 zł
8 zł

*wszystkie smaki

PIWO NALEWAK
Perła
Perła

500 ml
300 ml

8 zł
6 zł

