
 

 

Zapraszamy  
Wtorek – Niedziela   

12-19 



 

ZUPY  
           200 ml   360  ml 
 

1. Rosół domowy z makaronem, na trzech rodzajach mięsa         12 zł       15 zł 

2. Żurek z kiełbasą i jajkiem              14 zł       18 zł 

3. Pomidorowa z makaronem              13 zł       17 zł 

4. Pikantny chłopski kociołek z mięsem i warzywami    22 zł 

5. Pikantna zupa rybna          24 zł 

* sezonowo chłodnik z botwinki lub świeżego ogórka, zupa dnia informacja u obsługi 

 
 
 
 
 

DANIA OBIADOWE  
          porcja: mała  duża 
              

1. Schabowy                  26 zł      36 zł  
ziemniaki gotowane / frytki, mix surówek 
 

2. Panierowana pierś z kurczaka             28 zł      38 zł 
ziemniaki gotowane / frytki, mix surówek 
 
 

3. Grillowana pierś z kurczaka, na marchewce z groszkiem         28 zł      38 zł 
ziemniaki gotowane / frytki, mix surówek        

 

   
dodatki do schabowego/piersi z kurczaka :  
 
jajko sadzone, tarty ser żółty gouda, pieczarki smażone, boczek   + 5 zł 
 
 

 

4. Gołąbki z mięsem i ryżem w sosie pomidorowym        26 zł   36 zł 
  ziemniaki gotowane / frytki, mix  surówek 

 
 

5. Karkówka pieczona w sosie własnym           28 zł        38 zł 
kluski śląskie/ ziemniaki gotowane/ frytki, mix surówek 
 

6. Gulasz wieprzowy             28 zł  38 zł                               
kopytka/ziemniaki/frytki, mix surówek 
 

7. Wątróbka drobiowa z jabłkiem i cebulką,                   26 zł 36 zł                                                           

podana z ziemniakami i ogórkiem kiszonym 
 

 



 
 

8.  Bitki wołowe w sosie własnym z warzywami                  46 zł         
kluski śląskie/ziemniaki/ frytki, mix  surówek 

 
9.  Dorsz smażony          46 zł 

 ziemniaki gotowane / frytki, mix surówek 
          porcja: mała  duża 

10. Domowe nuggetsy z piersi kurczaka                                           25 zł        35 zł     

      6sztuk/9sztuk, frytki, surówka                                                                   

11.Placki ziemniaczane z cukrem  3 sztuki / 6 sztuk         21 zł         31 zł     

12. Kopytka z masłem i cukrem           21 zł  31 zł 

13. Fileciki z kurczaka w sosie śmietankowym,                               25 zł         35 zł                     
ziemniaczki, surówka  

14.Paluszki rybne 5szt /8 szt, frytki, surówka do wyboru            25 zł  35 zł 

15. naleśniki z nutellą 2szt /4 szt        25 zł   35 zł 

* extra kwaśna śmietana            + 3 zł  

* zamiana ziemniaków, frytek na puree, kluski śląskie lub kopytka          + 5 zł 

* dania sezonowe, informacja u obsługi 

 

 
PLACKI ZIEMNIACZANE    za każdym razem świeżo utarte   

             4szt 2szt 
 

1. DWÓR ARTUSA - z gulaszem i zestawem surówek            36 zł   24 zł 

 

2. MOTŁAWA – placki jarskie, z pieczarkami, brokułami,                34 zł   24 zł            

cebulą w sosie śmietanowym, oprószone serem  

 

3. RATUSZ GŁÓWNY – placki z kurczakiem, pieczarkami, papryką,     36 zł   24 zł           

cebulą w sosie śmietanowym, oprószone natką pietruszki 

 

4. GRULLE EXTRA – placki z smażoną kiełbasą, boczkiem,                   40 zł   28 zł      

cebulą, pieczarkami, dwoma jajami sadzonymi, oprószone serem,                                     

podane z ogórkiem kiszonym 

 



 

SURÓWKI  

1. biała kapusta z marchewką                    9 zł 

2. buraczki           9 zł 

3. surówka dnia /np. wiosenna, selerowa, porowa/              9 zł  

 

DODATKI 

1. ziemniaki gotowane/frytki                                         12 zł 

2. ziemniaki łódeczki (wedges)                12 zł 

3. puree, kopytka                                     12 zł 

4. tosty z masłem            9 zł 

5. krążki cebulowe 9szt, sos słodkie, łagodne chili            23 zł 

SOSY: lekko pikantny, czosnkowy, bbq, majonez, musztarda, ketchup        4 zł 

                                              

NAPOJE 

Pepsi,  Pepsi Maxx, Mirinda, 7UP  0,5 l       9 zł 

Lipton Peach, Lemon, Green 0,5l        9 zł 

 

Soki pomarańcza, jabłko, porzeczka, pomidor 0,3l      9 zł 

     

Woda szklana butelka gazowana, niegazowana 0,3l     6 zł 

Woda szklana butelka gazowana, niegazowana 0,7l     9 zł 

 

Kompot kubek           7 zł 

Kompot dzbanek                                    14 zł 

 
 

* sezonowo lemoniada 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herbata   



 

            

czarna                9 zł                                                                                                

owocowa , miętowa          9 zł 

zielona liściasta            9 zł  

 

* sezonowo herbata z miodem i cytryną 
        

Kawa  

Americano czarna / biała                10 zł 

Espresso                   10 zł 

Latte                    12 zł 

 
 
PIWO  
 
 

Perła   500ml                 12 zł 

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

Somersby   400ml                 14 zł 

Desperados 400ml                 14 zł 

Heineken  400ml                 14 zł 

Grolsch   500ml                 14 zł 

Pilsner  500ml                 14 zł 

Heineken 0% 500 ml                 12 zł 

Lech free 0% 330 ml                 12 zł                                       

*wszystkie smaki 
 
 
 

PIWO NALEWAK  
 
 

Perła   500 ml                 12 zł 

Perła   300 ml                 10 zł 

 

* sezonowo piwo grzane 

 
Oferujemy catering 
 



 

 pracowniczy,  

 świąteczny,  

 okolicznościowy 
 
 

Śniadania i obiady pracownicze, regeneracyjne, abonamentowe, również w 
dostawie. 
 

Od poniedziałku do piątku, wszyscy emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne oraz 
ich opiekunowie, rosół, żurek, pomidorową zakupią za połowę ceny. Zachęcamy do 
wspomagania akcji „zupy zawieszonej” talerz w cenie 7 zł. Każdy kto potrzebuje 
pomocy może z niej skorzystać. Ilość zup „zawieszonych” określają paragony, 
wszystkie dostępne na naszej tablicy przy barze. 

 

Gramatura dań 

Duża porcja: Schabowy 160g, Pierś z kurczaka 140g, Gołąbki 200g, Karkówka 170g, Grillowana 
pierś 130g, Placki  4szt 400g, Zupy 360 ml, 200 ml 
Nuggetsy 100g, Placki z cukrem 3 sztuki 120g, Kopytka 120g, Fileciki z piersi 100g 
Surówki 120g, Dodatki 120g, Sosy 30ml 
Napoje wg pojemności, Kompot kubek 200ml, Kompot dzbanek 750ml 
Herbata 250ml, Kawa , Americano 200ml, Espresso 40ml, Latte 130m 
 
 
 
 
 

Grulle 

Ul. Bolesława Krzywoustego 25 

80 -360 Gdańsk Przymorze 

Tel. 792 161 161 

                      www.grulle.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wszystkie dania mogą zawierać alergeny, lista dostępna u sprzedawcy. Gramatura dań 
dostępna u sprzedawcy. W  lokalu obowiązuje zakaz palenia papierosów i e-papiersów, alkohol 
tylko dla pełnoletnich i trzeźwych. Cennik ważny od  04.05.2023, do kolejnego wydania.  

http://www.grulle.pl/

