Menu

Godziny otwarcia
poniedziałek-czwartek 1000-2100
piątek-sobota 1000-2200
niedziela 1200-2100

Specjalne lunch menu z dostawą
od poniedziałku do piątku 1000-1700

Rezerwacje stolików i zamówienia
tel. 25 781 15 26

Zajazd Grochowiak
ul. Mała Strona 4
08-300 Grochów
zajazd@zajazdgrochowiak.pl
www.zajazdgrochowiak.pl

Przekąski
-Carpaccio wołowe

16 zł

-Tatar (dostępny w weekendy)

12 zł

-Smalec z ogórkiem i chlebem razowym

9 zł

-Tortilla z kurczakiem

9 zł

-Mix serków panierowanych

11 zł

-Nuggetsy z kurczaka z sosem

8 zł

-Nachosy z sosem pomidorowym

6 zł

Śniadania (do godziny 1200)
-Naleśniki z dżemem i śmietaną

10 zł

-Jajecznica na bekonie

9 zł

-Kiełbasa z wody lub smażona

5 zł

-Musli z jogurtem naturalnym

5 zł

Polub nas na
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Zupy
-Żurek

9 zł

-Zupa krem pomidorowa z mozzarellą

8 zł

-Zupa grochowa

8 zł

-Rosół z makaronem

7 zł

Dania główne
-Stek z polędwicy wołowej, masłem czosnkowym,
--

opiekanymi ziemniakami i mixem sałat

41 zł

-Polędwica wieprzowa z sosem rozmarynowo-grzybowym,
gnocchi i mixem sałat

28 zł

-Golonka XXL z kapustą i opiekanymi ziemniakami
(dostępne w weekendy)

28 zł

-Zapiekana pierś kurczaka ze szpinakiem,
suszonymi pomidorami, mozzarellą, opiekanymi
ziemniakami i mixem sałat

18zł

-Placek ziemniaczany z gulaszem węgierskim

18 zł

-Kotlet schabowy z ziemniakami i młodą kapustą

18 zł

-Gyros drobiowy podawany z opiekanymi ziemniakami 16 zł
-Pierogi (8szt.) (zapytaj jakie)

Polub nas na

12 zł
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Makarony
-Penne z wieprzowiną i grzybami

17 zł

-Czarne Papardelle z kurczakiem i szparagami

17 zł

-Penne ze szpinakiem i kurczakiem

16 zł

Dania rybne
-Pstrąg pieczony

w ziołach podany z ziemniakami

opiekanymi i mixem sałat

28 zł

-Grillowany filet z łososia,
podawany z ryżem i warzywami z wody

26 zł

Owoce morza
-Krewetki z pomidorami, czosnkiem i grzankami

30 zł

Sałaty
-Sałata z krewetkami i szynką Parmeńską

18 zł

-Sałatka z tuńczykiem i kaparami

17 zł

-Sałata z polędwicą wieprzową i pieczarkami

17 zł

-Sałata z wędzonym łososiem i oliwkami

16 zł

-Sałata z grillowanym kurczakiem

15 zł

-Sałata grecka

14 zł

Polub nas na
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Desery
-Deser lodowy z owocami i bitą śmietaną

11 zł

-Ciasto domowe (zapytaj jakie)

8 zł

-Naleśniki z jabłkiem i cynamonem

8 zł

Kącik dla dzieci
-Nuggetsy z kurczaka, frytkami i surówką

12 zł

-Spaghetti bolognese

12 zł

-Kotlecik drobiowy z frytkami i surówką

11 zł

-Zupa pomidorowa

5 zł

-Rosołek dla dzieci

4 zł

Polub nas na
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Napoje gorące
-Kawa latte macchiato

7 zł

-Kawa cappuccino

6 zł

-Herbata smakowa (truskawkowa, waniliowa,
owoce leśne, dzika róża i hibiskus)

5,50 zł

-Herbata miętowa

5,50 zł

-Herbata zielona

5,50 zł

-Kawa americano

5 zł

-Herbata (black, earl grey)

4,50 zł

-Kawa espresso

4 zł

Polub nas na
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Napoje zimne
-Dzbanek Coca cola, Sprite

10 zł 1l

-Sok Cappy dzbanek

10 zł 1l

-Dzbanek wody

8 zł 1l

-Kawa mrożona

7 zł

-Burn

6 zł 250 ml

-Lemoniada

5 zł 250ml

-Coca cola

4 zł 250ml

-Coca cola zero

4 zł 250ml

-Sprite

4 zł 230ml

-Fanta

4 zł 250ml

-Tonic kinley

4 zł 250ml

-Sok Cappy (pomarańcza, czarna porzeczka,
jabłko, multiwitamina)

4 zł 250 ml

-Fuze Tea lemon

4 zł 250 ml

-Fuze Tea peach

4 zł 250 ml

-Woda Delice (niegazowana)

4 zł 330 ml

-Woda Delice (gazowana)

4 zł 330 ml

Polub nas na
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Aperitif
-Martini Bianco

8 zł 80 ml

-Martini Extra dry

8 zł 80 ml

-Martini Rosso

8 zł 80 ml

-Aperol

7 zł 40 ml

Whisky \ Whiskey
-Jim Beam

11 zł 40 ml 130 zł 700 ml

-Jack Daniel`s

10 zł 40 ml 130 zł 700 ml

-Jack Daniel`s Honey

10 zł 40 ml 140 zł 700 ml

-Johnnie Walker Red Label

9 zł 40 ml 120 zł 700 ml

-Ballantine`s

9 zł 40 ml 120 zł 700 ml

Gin \ Rum \ Tequila
-Olmeca Blanco

8 zł 40 ml

-Olmeca Gold

8 zł 40 ml

-Bacardi Rum

7 zł 40 ml

-Seagran`s gin

6,50 zł 40 ml

-Lubuski gin

6,50 zł 40 ml

Polub nas na
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Wódka
-Smirnoff Black

6 zł 40 ml 55 zł 500 ml

-Stumbras

4,50 zł 40 ml 45 zł 500 ml

-Stock

4 zł 50 ml 40 zł 500 ml

-Wódka smakowa
(cytrynówka, pomarańczówka)

4 zł 40 ml 40 zł 500 ml

-Wyborowa

4 zł 40 ml 40 zł 500 ml

-Żubrówka biała

3,50 zł 40 ml 35 zł 500ml

Likiery
-Sheridan`s

9 zł 40 ml

-Jägermeister

9 zł 40 ml

-Bailey`s

8 zł 40 ml

-Archers Peach Schnapps

8 zł 40 ml

-Malibu

7 zł 40 ml

-Bols Blue

7 zł 40 ml

Polub nas na
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Wino \ Wino musujące
-El Sol białe, półwytrawne

27 zł 750 ml

-El Sol białe, półsłodkie

27 zł 750 ml

-El Sol czerwone, półwytrawne

27 zł 750 ml

-El Sol czerwone, półsłodkie

27 zł 750 ml

-Carlo Rossi Red czerwone, półwytrawne

30 zł 750 ml

-Carlo Rossi Moscato białe, słodkie

30 zł 750 ml

-Carlo Rossi Rose

30 zł 750 ml

różowe, półwytrawne

-Andes Cabernet Sauvignon białe, półsłodkie

10 zł 250 ml

-Peter Mertes

białe, wytrawne

10 zł 250 ml

-Peter Mertes

białe, półsłodkie

10 zł 250 ml

Piwo
-Desperados

6 zł 400 ml

-Heineken

6 zł 500 ml

-Żywiec

5,50 zł 500 ml

-Królewskie

5,50 zł 500 ml

-EB

5,50 zł 500 ml

-Żywiec niskoalkoholowy

6 zł 500 ml

-Warka

5 zł 500 ml

-Perła

5 zł 500 ml

-Kupieckie

Brofaktura

5 zł 300 ml

-Kupieckie

Brofaktura

7 zł 500 ml

Polub nas na
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