
Grulle Śniadania
Poniedziałek – Sobota 9:00 – 11:30, Niedziela 9:00 – 11:30

JAJECZNICA lub JAJA SADZONE 3 sztuki, z pieczywem
na maśle    8 zł
plus ulubione dodatki

        
boczek, ser gouda, ser cheddar         2 zł

     ser favita, ser mozzarella, jajo, bułka, masło

szczypior, pomidor, rukola, ogórek świeży i kiszony, papryka     1,5 zł
świeża, oliwki czarne, sałata, cebula czerwona i biała, jalapeno     

OMLET z 3 jaj 
z serem gouda            10 zł
plus ulubione dodatki

boczek, ser gouda, ser cheddar         2 zł
     ser favita, ser mozzarella, jajo, bułka, masło

szczypior, pomidor, rukola, ogórek świeży i kiszony, papryka     1,5 zł
świeża, oliwki czarne, sałata, cebula czerwona i biała, jalapeno     

Słodko / Słono
1. naleśniki z dżemem truskawkowym lub brzoskwiniowym 2sztuki    8 zł
2. naleśniki z nutellą 2szt            12 zł
3. tosty z serem cheddar, rukolą, papryką świeżą, sosem frmowym     9 zł
4. tosty z nutellą plus kubek kakao  11 zł
5. tosty z dwoma jajami, bekonem, podwójnym serem, pomidorem  12 zł
6. tosty z dwoma jajami  i podwójnym serem cheddar, majonez   11 zł

BUŁKI 
1. sałatka z buraczków, ser camembert, rukola    7 zł
2. twarożek w śmietanie, z rzodkiewką, szczypiorem,              7 zł

siekaną cebulą
3. z jajecznicą z dwóch jaj, na maśle             7 zł
4. z jajem, serem, majonezem, papryczkami jalapeno   8 zł
5. z śledzikiem w śmietanie             9 zł
6. z dwoma jajami, serem, bekonem, szczypiorem,                       12 zł

pomidorem, majonezem
7. z karkówką pieczoną, ogórkiem kiszonym, sosem frmowym 12 zł



Śniadanie Fit

1. sałata z rukolą, pomidorami, świeżym ogórkiem, rzodkiewką         11 zł
jajem gotowanym, prażonymi pestkami dyni, winegret                   

2. naleśniki z domowym twarożkiem, oliwkami, świeżym ogórkiem   12 zł
2 sztuki

3. musli z owocami suszonymi i jogurtem naturalnym    8 zł
4. grillowana pierś z kurczaka na sałacie warzywnej, winegret 17 zł
5. sałatka z brokułami, jajem gotowanym, serem favita,                       12 zł           

prażonym słonecznikiem, sosem jogurtowym
6. sałata z mozzarellą, rukolą, pomidorami, papryką świeżą, prażonym 

słonecznikiem i pestkami dyni, winegret 14 zł
   

ZESTAWY z porcją masła i pieczywa 

1. Śniadanie Polskie          15 zł
jajo sadzone, kiełbasa polska smażona z cebulką, twarożek, pomidor, 
ogórek kiszony, pieczywo

2. Śniadanie Wiedeńskie         16 zł
dwa jaja sadzone, dżem, ser żółty, dwa plastry boczku, rukola,
pomidor, pieczywo

3. Śniadanie Angielskie                  17 zł
jajo sadzone, dwa plastry boczku, grillowany pomidor, 
smażone pieczarki, fasolka w sosie pomidorowym, 
hash brown, pieczywo

4. Śniadanie a’la Grulle        23 zł
jajecznica z 3 jaj, kiełbasa polska smażona z cebulką,                                         
sałatka z świeżymi warzywami, tosty z serem

Kawa czarna / biała  z ekspresu przelewowego kubek               4 zł / 5 zł

Herbata czarna /zielona /owocowa kubek                         4 zł 

Kakao  kubek         4 zł

Sok pomarańczowy, jabłkowy         5 zł

Aloes Original, szklanka zdrowia         5 zł

Sosy         2 zł
Majonez, Tzatziki, Pikantny, Czosnkowy


