
ZUPA 250ml

1. Rosół z makaronem, marchewką i pietruszką / 12 zł
2. Krem z pomidorów, zielone pesto, orzechy / 14 zł 

DANIA GŁÓWNE 

1. Grillowany filet z kurczaka 160g / 18 zł
2. Panierowany filet z kurczaka 180g / 19 zł
3. Grillowany filet z kurczaka 

z serem i pieczarkami 200g / 24 zł
4. Grillowany filet z kurczaka z serem camembert 

i pomidorowym pesto 200g / 27 zł
5. Grillowana karkówka w marynacie whisky 180g / 29 zł
6. Schab panierowany z jajkiem sadzonym 200g / 20 zł

DANIA RYBNE

1. Smażony halibut z masłem ziołowym 100g / 14 zł
2. Dorsz smażony 100g / 16 zł
3. Dorsz ze szpinakiem i mozzarellą 100g / 16 zł
4. Łosoś z pieca 160g / 32 zł
5. Łosoś ze szpinakiem i pesto 

z suszonych pomidorów 180g / 34 zł

DANIA WEGETARIAŃSKIE

1. Kalafior smażony na oliwie, hummus, pesto z suszonych 
pomidorów, rukola, szpinak i prażone orzechy / 34 zł 

2. Wegetariański kotlet z cukinii, marchewki ze szczypiorkiem 
i orzechami, ziemniaczki opiekane z koperkiem, 
świeża sałatka z pomidorami, ogórkiem 
i pomarańczą, sos Grin / 36 zł 

DODATKI

1. Ziemniaki pieczone z koperkiem 180g / 12 zł
2. Cząstki ziemniaków z ziołami 180g / 12 zł
3. Frytki 180g / 9 zł
4. Frytki z batatów 180g / 12 zł
5. Kopytka z masłem 150g / 9 zł 

DODATKI WARZYWNE

1. Surówka z kiszonej kapusty 150g / 9 zł
2. Surówka z buraczków 150g / 9 zł
3. Surówka wiosenna 150g / 9 zł

SAŁATY

1. Sałata GRECKA, pomidor, ogórek, papryka, oliwki, 
czerwona cebula, ser feta, dresing Grin / 26 zł 

2. Sałata GRIN z kasza gryczaną, tagliatelle warzywne, 
suszone pomidory, prażone orzechy, sos Grin / 28 zł 

3. Sałata z KURCZAKIEM, ser lazur, pomidor, ogórek, 
szczypior, sos Grin / 30 zł

4. Sałata z KREWETKAMI, salsa mango, pomidory koktajlowe, 
oliwki, czerwona cebula, sos Grin / 34 zł

MAKARON

1. Spaghetti ze świeżymi pomidorami, bazylia i parmezan / 29 zł 
2. Spaghetti z krewetkami w sosie maślano-winnym, 

pomidory koktajlowe, pietruszka, parmezan / 36 zł  
3. Penne z kurczakiem i pieczarkami w sosie śmietanowym, 

pomidorki koktajlowe, blanszowany szpinak, parmezan / 32 zł

BURGER

1. WOŁOWY 100%, kotlet 200g, ser cheddar, pomidor, 
pikle, konfitura z czerwonej cebuli, sos Grin, frytki, 
sos czosnkowy / 34 zł

2. WEGETARIAŃSKI kotlet z cukinii, marchewki 
i szczypiorku, pikle, rukola, hummus, sos Grin, frytki, 
sos czosnkowy / 30 zł 

M E N U



PIZZA Z PIECA 33CM

1. MARINARA / 17 zł  
sos pomidorowy, czosnek, oregano  

2. MARGARITA / 19 zł  
sos pomidorowy, mozzarella, oregano  

3. OLIWE / 21 zł  
sos pomidorowy, mozzarella, oliwki, czosnek, 
czerwona cebula, zielona pietruszka, oregano  

4. SALAMI / 23 zł  
sos pomidorowy, mozzarella, salami, oregano  

5. PROŚCIUTKO / 23 zł 
sos pomidorowy, mozzarella, szynka, oregano  

6. FUNGI / 22 zł  
sos pomidorowy, mozzarella, pieczarki, oregano  

7. KAPRICZIOSA / 26 zł 
sos pomidorowy, mozzarella, szynka, pieczarki, oregano  

8. HAWAJSKA / 28 zł 
sos pomidorowy, mozzarella, szynka, ananas, oregano  

9. FARMERSKA / 32 zł 
sos pomidorowy, mozzarella, szynka, boczek, 
papryka czerwona, cebula czerwona, oregano  

10. OSTRA / 34 zł   
sos pomidorowy, mozzarella, salami, ser cheddar, 
czerwona cebula, jalapeno, szczypior, oregano 

11. GRIN / 30 zł  
zielone pesto, mozzarella, karczochy, czerwona cebula,                        
oliwki, szpinak, rukola, sezam, oregano

12. RUKOLA PARMA / 34 zł 
sos pomidorowy, mozzarella, szynka serano, 
pomidory koktajlowe, rukola, parmezan, oregano  
 

13. KREWETKA / 36 zł  
sos pomidorowy, mozzarella, krewetki, czosnek, oliwki, 
mango, rukola

14. FROMADŻIO / 28 zł  
sos pomidorowy, mozzarella fior di latte, mozzarella galbani,  
lazur, ser cheddar, oregano   

15. CZIKEN / 32 zł 
sos pomidorowy, mozzarella, kurczak, kukurydza, papryka,  
czerwona cebula, oregano

 
16. ITALIA / 34 zł 

sos pomidorowy, mozzarella, szynka serano 
na ciepło, ser lazur, cebula czerwona, 
papryka jalapeno, miód, tymianek   

17. SUSZONY POMIDOR / 30 zł  
sos pomidorowy, mozzarella, suszone 
pomidory, 
cukinia, oliwki, oregano

18. CHŁOPSKA / 32 zł 
sos pomidorowy, mozzarella, szynka, boczek, pieczarki, 
papryka, czerwona cebula, kukurydza, oregano

19. DIABELSKA / 34 zł   
sos pomidorowy, sos sriracha ostry, mozzarella, boczek, 
salami, jalapeno, chili, czerwona cebula, czosnek, oregano

DODATKI

1. SOS CZOSNKOWY, POMIDOROWY / 3 zł
2. DODATEK MIĘSNY DO PIZZY / 4 zł 

szynka, szynka serrano, salami, boczek, kurczak
3. DODATEK WARZYWNY DO PIZZY / 3 zł 

oliwki, czosnek, czerwona cebula, pieczarki, świeży 
ananas, papryka czerwona, jalapeno, szpinak, rukola, 
pomidorki koktajlowe, mango, kukurydza

4. DODATKOWY SER / 5 zł
5. OPAKOWANIE NA WYNOS / 1,5 zł

DESERY

1. LODY porcja 80g / 5 zł  

  

2. Ciasto dnia / 14 zł 

3. ROZWAŻNA I ROMANTYCZNA / 19 zł  
bezy, maliny, lody śmietankowe, bita śmietana

4. LUCYFER / 19 zł  
lody śmietankowo-czekoladowe, 
ciastka brownie, toffi, bita śmietana

5. OWOCOWY CZARODZIEJ / 19 zł  
wybrane lody, owoce, czekolada, bita śmietana

M E N U

biuro@grinbistro.pl | www.grinbistro.pl

M A N U F A K T U R A  L O D Ó W
L O D Y  N A T U R A L N E     W Y R Ó B  W Ł A S N Y

ŚNIADANIA SERWUJEMY CODZIENNIE
OD 9.00 DO 12.00

OD 12.00 ZAPRASZAMY NA PYSZNY DOMOWY OBIAD, 
RYBKĘ, PIZZĘ, SAŁATY


