
OFERTA
SPOTKAŃ ŚWIĄTECZNYCH

Oferta 2022

Browar Grodzki  ul Grodzka 15  Lublin
restauracja@grodzka15.pl                                   tel 575 121 407



Mięsa pieczone i rolady: schab w ziołach,
karczek w miodzie, rolada drobiowa 

Sałatka śledziowa z porem i burakami 
Śledzik z cebulką, kaparami i ziołami 
Sałatka z wędzonym pstrągiem,
pomidorem ,zielonym ogórkiem, serem
gorgonzola, oliwkami, dressing miodowo-
orzechowy
Tradycyjna ryba po grecku

Zupa 
Tradycyjny barszcz czerwony na zakwasie
podany ze strudlem ziemniaczanym 
z grzybami 
 
Danie główne
Filet z karpia, prażucha ziemniaczana,
kapusta z grzybami, sos piwny
 
Przekąski na stole (300g/os) 

      z suszonymi grzybami

 
Dodatki 
Kompot z suszu, opłatek

Napoje
kawa, herbata, woda, soki owocowe
 

 

CHCIELIBYŚ
MY, ABY
ŚWIAT BYŁ
LEPSZY.

Mięsa pieczone i rolady: schab w ziołach,
karczek w miodzie, rolada drobiowa z
suszonymi grzybami 
Matias po zemborzycku: buraki, śliwowica,
twarożek, sałatka z ziemniaka i musztardy 
Sałatka z szyneczką z karpia, ser lazur,
czerwona cebula, suszony pomidor, jajko,
oliwki
Sałatka z polędwiczką wieprzową, ogórek
kiszony, ser wędzony, marynowane cebulki,
gruszka, sos owocowy
Carpaccio z buraka; zielone sałaty,
marynowana kaczka, pikle, ser zagrodowy 
Bliny z makiem, śledzie w sosie tatarskim
Pate wieprzowe, podane na chałce, salsa
żurawinowa

Zupa (1 do wyboru) 
Rosół z kaczki z burakami, pierogi z kapustą I
grzybami
Żur na zakwasie z grzybami I warzywami

Danie główne (1 do wyboru)
Filet z karpia, babka ziemniaczana z kapustą
kiszoną, glazurowane warzywa, sos grzybowy

Polędwiczka wieprzowa z ziołowymi
kopytkami, sałatka z buraka I orzechów,
owocowy demi glace
 
Deser 
Strudel jabłkowy z cynamonem I orzechami,
sos waniliowy, lody czekoladowe, kruszonka
maślana
 
Przekąski na stole 

Dodatki 
Kompot z suszu, opłatek

Napoje
kawa, herbata, woda, soki owocowe

Oferta I Oferta II
w cenie 125zł/osoba w cenie 165zł/osoba



Mięsa pieczone i rolady: schab w ziołach, karczek w miodzie,
rolada drobiowa z suszonymi grzybami 
Śledzie w miodowych buraczkach ziołowych z orzechami 
Carpaccio z łososia z rukolą, pomarańczami, serem bursztyn 

Śledzie w sosie tatarskim na fajercarzach 
Sałatka z kurczakiem, brokułami i serem feta 
Sałatka z szyneczką z karpia, ser lazur, czerwona cebula,
suszony pomidor, jajko, oliwki
Dorsz po grecku z warzywami, pomidorami i grzybkami 

Zupa  (1 do wyboru)
Zupa rybna z karpia po lubelsku 
Żur na zakwasie z grzybami I warzywami

Danie główne  (1 do wyboru)
Policzki wołowe mash z warzyw korzennych, remolada z grzybów
w sosie własny

Noga z kaczki, sos piwny, zapiekanka z ziemniaków I grzybów,
glazurowane buraki, owocowy demi glace 
 
Deser: 
Pralina z kutii makowej z rodzynkami, mleczna kruszonka, mus
czekoladowy, ciasteczko migdałowe 
 
Przekąska gorąca: (1 do wyboru)
Karp smażony na oleju lnianym z szałwią
Wigilijna kapusta z boczniakami I serem bursztyn
 
Przekąski na stole 

      i kaparami 

Dodatki 
Kompot z suszu, opłatek

Napoje
kawa, herbata, woda z cytryną, soki owocowe

 

 

SPOTKAJMY
SIĘ NA
GRODZKIEJ 15

Oferta III
w cenie 185zł/osoba

Browar Grodzki  ul Grodzka 15  Lublin
restauracja@grodzka15.pl                                   tel 575 121 407



Świąteczny cennik alkoholi* 

Wyborowa 0,5l 65zł 
Distil 0,5l 75zł
Finlandia 0,5l 85zł 
Wino domowe białe/czerwone 0,5l- 39zł 
Piwo Grodzkie 0,5l- 12zł 

*cennik obowiązuje jedynie ze świątecznym menu 
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