
Burgers &Colesław
             Burger (740g)    
bułka brioche, wołowina, ser cheddar, 
ORZO mayo, sałata, pomidor, og rek 
piklowany, czerwona cebula, green mayo, 
frytki 

CCrispy Burger (530g)     
czarna bułka ma lana, panierowana szarpana 
wołowina, ser cheddar, sos BBQ, pieczona 
papryka, ORZO mayo, sałata, jalapeño, 
czerwona cebula, green mayo, frytki

Beyond Burger (600g)       
wega ska bułka brioche, wega skie 
mięso Bmięso Beyond     , wega skie ORZO mayo, 
sałata, pomidor, og rek piklowany, czerwona 
cebula, ketchup, frytki

             Vegan Ruben (460g)      
pspszenno-żytnie pieczywo, ro linny Qurczak®, 
kapusta czerwona, piklowany og rek, czerwona 
cebula, sos majonezowo-chrzanowy z tabasco,  
mini korniszonki

             Ruben (470g)        
pspszenno-żytnie pieczywo, pastrami wołowe, ser 
cheddar, piklowany og rek, czerwona cebula, 
czerwona kapusta, sos majonezowo-chrzanowy z 
tabasco, mini korniszonki

Steaks
Hereford Deluxe (680g)     
sezonowany na sucho 8 tygodni antrykot 
z z ko cią, rozmaryn, masło klarowane, wieży 
pieprz, s l Maldon, sos demi-glace 

Stek Haché (340g)    
stek z siekanej wołowiny z dodatkiem 
suszonych  pomidor w i parmezanu,
sos demi-glace, jajko „0”     sadzone 

Prime Rib (880g)        
dłudługo pieczone żebro wołowe glazurowane w 
sosie porto, blanszowany szpinak z 
czosnkiem, do wyboru: frytki z batata, frytki 
domowe, zapiekanka ziemniaczana 

Pasta Fresca
Fusilloni Sepia (430g)      
czarny makaron fusillioni, krewetki, 
kalmary, sos winno-ma lany, czosnek, 
pomidorki cherry, parmezan, chilli, sk rka 
z cytryny, natka pietruszki 

                          Carbonara (380g)      
makaron orzo, mietanka, guanciale, 
pieprz młotkowany, ż łtko z jajka „0”    , 
parmezan, natka pietruszki

K-Lasagna (500g)      
wołowina duszona w pomidorach 
z dodatkiem z dodatkiem pasty gochujang i kimchi, 
makaron lasagne, pesto bazyliowe, 
bazylia, pieczone pomidorki cherry, 
beszamel truflowy 

Tartufi Mafaldine (370g)      
mamakaron mafaldine, pasta truflowa, 
czosnek, masło, chilli, mietanka, pieczone 
pomidorki cherry, pieprz młotkowany, 
rukola, parmezan
+5 PLN        kurczak (120g)
+10 PLN     krewetki (120g)

Kids
MinibuMiniburger (320g)          
mini bułka pszenna, wołowina, ketchup, 
sałata, pomidor, frytki 

Gnocchi Pomidori (200g)        
gnocchi, sos pomidorowy 
+9 PLN   pulpeciki wołowe (250g)

Desery
MaMarakuja Cheesecake (170g)      
kultowy kremowy sernik ORZO, gorący 
karmel marakujowy 

Yuzu Brownie (130g)        
mocno czekoladowe brownie z czekoladą z 
Madagaskaru, sos wi nia-yuzu 

Bread Brûlée (175g)
kkarmel, mleko krowie, ż łtka jajek „0”     , 
czerstwa bagietka korzenna (zero-waste)

45 PLN

45 PLN

45 PLN

45 PLN

45 PLN

95 PLN

49 PLN

75 PLN

ORZO.pl                   orzo.restaurants        
Dania zawierają alergeny. Pełna lista składnik w 

i gramatur dostępna po zeskanowaniu kodu QR.

45 PLN

39 PLN

39 PLN

39 PLN

19 PLN

19 PLN

25 PLN

25 PLN

22 PLN

* serwis 10% od 6 osób

ZERO 
PALM OIL

eko-bio

+10 PLN  dodatki:

– frytki z batata (140g)
– frytki domowe (140g)
– fresh salad (80g): roszponka, 
burak chioggia, jarmuż
bblanszowany, makaron ORZO 
barwiony burakiem, oliwa 

+5 PLN   sosy:
ORZO béarnaise (80g)   |   ORZO mayo (80g)   |   green mayo (80g)

 

 
– szpinak blanszowany 
z czosnkiem (100g)
– zapiekanka ziemniaczana (80g)
– kimchi (120g)
– colesław (120g)
– – koszyk pieczywa z oliwą

+5 PLN bułka bezglutenowa

Less waste! Nie zostawiaj. 
Poproś na wynos! Minimalizujemy
marnowanie jedzenia.

Food &Cocktails
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Cocktail paring:    1  Pura Vida    2  Magic Leaf    3  Dr Nature    
4  Palm Beach      5  Gaya    6  Missty Fog    7  Palo Santo    8  Namaste

2

Śniadania    
Perfect Morning (600g)
dwie kiełbaski chorizo, dwa ekologiczne 
jajka „0”      sadzone, pieczywo wypiekane 
na miejsna miejscu, rosties ziemniaczane, pieczarki 
marynowane w sosie Worcestershire, 
szczypiorek, ORZO mayo 

Nero Burger (400g)
czarna bułka ma lana, jajecznica z jajek 
„0”     , ORZO mayo, ser cheddar, bekon

Eggs Benedict (400g)
chchleb wypiekany na miejscu, 2 jajka „0”      
pochè, sos ORZO béarnaise, szpinak 
blanszowany z czosnkiem, szczypiorek  

Eggs Benedict Salmon (440g)
chchleb wypiekany na miejscu, 2 jajka „0”      
pochè, łoso  alaska ski, sos ORZO 
béarnaise, szpinak blanszowany z 
czosnkiem, szczypiorek 

Eggs Benedict Cotto (440g)
chchleb wypiekany na miejscu, 2 jajka „0”      
pochè, włoska szynka cotto, sos ORZO 
béarnaise, szpinak blanszowany z 
czosnkiem, szczypiorek 

Eggs Benedict Avocado (450g)
chchleb wypiekany na miejscu, 2 jajka „0”      
pochè, awokado Hass, sos ORZO 
béarnaise, szpinak blanszowany z 
czosnkiem, szczypiorek 

Breakfast Pizza (580g)
sos pomidosos pomidorowy San Marzano, ser 
mozzarella, bekon, szpinak, jako „0”      
sadzone

Granola (470g)  
jogurt kokosowy     , granola z kakao     , 
bor wki, melon, granat 

Croque Monsieur (620g)
ggrzanka z chleba pszennego, ser Gruyère, 
szynka cotto, beszamel, jajko „0”     , 
sadzone, szczypiorek 

25 PLN

25 PLN

25 PLN

32 PLN

30 PLN

32 PLN

2525 PLN

25 PLN

25 PLN

15 PLN

15 PLN

15 PLN

15 PLN

Kawy
Espresso (25ml)

Double Espresso (50ml)

Espresso Macchiato (30ml)

Café Romano (65ml)
czarna mrożona kawa, 
sok z cytrysok z cytryny, mięta, syrop cukrowy 

ORZO Café (200ml)    
kawa zbożowa  

Café Americano (110ml)

Cappuccino (110ml)

Café Latte (200ml)  

Flat White (110ml) 

IIced Café (200ml)   

Tonic Espresso (110ml)
espresso, tonik, 
syrop z trawy cytrynowej 

Herbaty
Earl Grey Supreme (350ml)

Japanese Sencha (350ml)

JJasmine Tea (350ml)

Peach Fruit (350ml)

5 PLN

10 PLN

10 PLN

15 PLN

15 PLN

15 PLN

1515 PLN

15 PLN

15 PLN

15 PLN

15 PLN

eko-bio                    wege                    vegan

ORZO.pl                   orzo.restaurants

Śniadania &Cocktails
Tylko w weekendy do godziny 13:00

Jajka “0” 
eko-bio

Dania zawierają alergeny. Pełna lista składnik w 

i gramatur dostępna po zeskanowaniu kodu QR.

Less waste! Nie zostawiaj. Poproś na wynos! 
Minimalizujemy marnowanie jedzenia.

ZERO 
PALM OIL
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Dania ciepłe
Zupy

Bulion wołowo-drobiowy, makaron orzo, natka pietruszki
Zupa z hiszpa skich palonych pomidor w, wega ska mietana, czarne grzanki, bazylia
Minestrone, włoska zupa warzywna z kasza bulgur
Pikantna warzywna zupa pomidorowa, ciecierzyca, biała fasola, czosnek, kiełbasa chorizo, nachos, natka pietruszki

DDania gł wne
Piri Piri Mamas and Chicken, pikantne pałki z kurczaka marynowane w papryczkach piri piri i białym winie, kasza bulgur z 
warzywami
Pincho Moruno, kawałki mięsa wieprzowego duszonego w czerwonym winie z przyprawami, ziemniaki
Chipotle Ravioli, ravioli z mięsem wołowym, papryczką chipotle i tymiankiem w sosie winno ma lanym, pieprz młotkowanym, 
parmezan, natka pietruszki, rukola
Makaron mafaldine w sosie mietanowo truflowym
MushMushrooms Steak Haché, siekawa wołowina z suszonymi pomidorami, parmezanem, blanszowany szpinak, grzybowy sos 
demi-glace, opiekane ziemniaki, pieczone papryczki
Scaloppina di Tacchino, indyk sous-vide, Prosciutto Crudo, sos tymiankowy, Mozzarella fior di latte, bulgur z warzywami, zioła
Gnocchi Verdure, gnocchi buraczane, kolorowe marchewki, czosnek, warzywny demi- glace, brokuły, parmezan, zioła
Wega skie curry z dynią piżmową i rodzynkami, ryż basmati, kolendra, orzechy prażone
Żeberka wieprzowe w glazurze Korean BBQ, prażony sezam, szczypior
Black Beluga Steak, stek z czarnej soczewicy i soi, wega ski demi-glace, blanszowany szpinak, pieczona papryczka
WWłoskie Gnocchi z chorizo w sosie pomidorowym
Włoskie Gnocchi z wędzonym łososiem, sos mietanowy
Włoskie Gnocchi z pesto bazyliowym, parmezan
Roladki z mostku wołowego z og rkiem kiszonym, bekonem w sosie chrzanowym
Mini ORZO Burger wołowy z majonezem jalapeño
Mini ORZO Burger z grillowanym serem halloumi i mayo chipotle 
Szaszłyk z krewetką i paluszkiem krabowym w cie cie filo, salsa sweet chilli z ananasem
OpieOpiekane ziemniaki z ziołami
Mieszanka warzyw sezonowych gotowana na parze

Desery
Czekoladowy mus na aquafabie z owocami i musem wi niowym
Mini ciasto waniliowe z kremem czekoladowym
Mini ciasto waniliowe z cukrem pudrem i musem wi niowym
Owoce 
Mini Mini babeczki czekoladowe z malinowym cukrem pudrem
Mini panna cotta waniliowa z musem truskawkowym
Mus czekoladowy
Mus chałwowy 
Krem solony karmel 
Krem czekoladowy z wi nią-yuzu

Napoje
KKawa 
Herbata 
Soki owocowe (pomara cza, jabłko, czarna porzeczka, grejpfrut)
Softy (woda, coca-cola, fanta, sprite, coca-cola 0, kinley)
Lemoniady (klasyczna, r żana, grejpfrut-rozmaryn)
Ice tea (hibiskus, markauja)

ORZO.pl                   orzo.restaurants        

Zamówienia wyceniane indywidualnieMenu cateringowe
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Catering lunchowy

ostre                     do dzielenia się                      beyond meat                   wege                    vegan eko-bio

Dania zimne
Canapes

Bagietka korzenna, salsa pomidorowa z parmezanem
Bagietka korzenna, grillowany bakłażan, salsa pomidorowa, parmezan 
Bagietka korzenna, grillowana cukinia, salsa pomidorowa, parmezan 
CCanapes z pastą truflową, bagietka korzenna, orzo mayo, sałata, pasta z serka philadelphia oraz pasty z czarnej trufli z dodatkiem 
suszonych pomidor w, bazylii i orzech w
Canapes z salami piccante, bagietka korzenna, orzo mayo, sałata 
Canapes z tagliatą wołową, bagietka korzenna, orzo mayo, r żowa polędwica wołowa, por z suszonymi pomidorami w occie 
balsamiczny
Canapes tomato, bagietka korzenna, tatar z pomidora malinowego, pomidor suszony, pasta sezamowa, pomidorki cherry, natka 
pietruszki, sałata, mayo wega skie
CCanapes z pikantną pastą, kiełbasa Nduja, sos musztardowy, anchois, rucola

Coca Catalana 
Pizza rzymska na zimno, kozi ser, pieczona cukinia, czerwona, karmelizowana cebula

Finger food
Dojrzewająca szynka serrano z melonem i prażonymi orzechami 
Roladki z grillowanej cukinii z kozim serem, suszone pomidory, rukola
Roladki z polędwiczki wieprzowej z serem dojrzewającym i orzechami
PP łgęsek z le nymi owocami na ciemnym pieczywie, sos musztardowy
Polędwiczka wieprzowa w sosie kaparowym
Chrupiący dorsz na sałatce z warzywną salsą
Szaszłyki z grillowanym serem halloumi i chorizo z dipem chipotle
Szaszłyki z chorizo, grillowanym ananasem i sosem sweet chili
R życzki z wędzonego łososia z serkiem koperkowym
Pieczony łoso  teriyaki z warzywami
Mini Mini sałatka z pieczonym burakiemi, kozi ser
Mini sałatka z kurczakiem, vinaigrette malinowy
Tortilla ziemniaczana z chorizo
Hummus buraczany, kiełki słonecznika, marchewka, sumak, oliwa EV 
Sałatka green, falafel z groszku, cukinia, marchew w sezamie, kimchi z makaronem orzo, sałata 
ORZO kimchi, sałatka z makaronem orzo i kimchi, łoso  pieczony
Arrosticini, szaszłyki z mielonej wołowiny z rozmarynem, tarte pomidory z oregano
Mini Mini gazpacho z czarnymi grzankami, og rkiem zielonym i papryczką 
Mini tabbouleh, kasza pęczak barwiona kurkumą, papryka czerwona, natka pietruszki, czarna komosa, vinaigrette, mięta 

Mini Vol-au-vent z musem na bazie serka Philadelphia
Grzyby le ne 
Łoso  pieczony
Suszone pomidory 

ORZO.pl                   orzo.restaurants        
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Catering lunchowy

ostre                     do dzielenia się                      beyond meat                   wege                    vegan eko-bio

Dania zimne
Canapes

Bagietka korzenna, salsa pomidorowa z parmezanem
Bagietka korzenna, grillowany bakłażan, salsa pomidorowa, parmezan 
Bagietka korzenna, grillowana cukinia, salsa pomidorowa, parmezan 
Bagietka korzenna, twarożek z rzodkiewką i szczypiorkiem 
BBagietka korzenna, włoska szynka cotto, og rek 
Bagietka korzenna, mortadela z pistacją, papryka czerwona
Ciemne pieczywo razowe, wegan mayo z wasabi, pasztet z selera, og rek piklowany 
Canapes z salami piccante, bagietka korzenna, orzo mayo, sałata 
Canapes tomato, bagietka korzenna, tatar z pomidora malinowego, pomidor suszony, pasta sezamowa, pomidorki cherry, natka 
pietruszki, sałata, mayo wega skie 

Coca Catalana 
PizPizza rzymska na zimno, kozi ser, pieczona cukinia, czerwona, karmelizowana cebula

Finger food
Mini croissants z łososiem
Jajka faszerowane  (jajka „0”     )
Talerz warzyw, awokado, og rek, pomidor, papryka, rzodkiewka 
Hummus smakowy z warzywami i oliwą EV 

Dania ciepłe
JJajecznica (jajka „0”     ), szczypiorek
Tortilla z grillowanym kurczakiem
Szakszuka z jajkami (jajka „0”     )
Kiełbaski chorizo
Fasolka w sosie z pomidor w pelati
Jajka sadzone (jajka „0”     ) z bekonem
Zapiekanka ziemniaczana z brokułem

Dania słodkieDania słodkie
Mini ciasto waniliowe z kremem czekoladowym 
Mini ciasto waniliowe z cukrem pudrem i musem wi niowym 
Czekoladowy mus na aquafabie z owocami i musem wi niowym
Mini croissants z marmoladą
Owoce 
Mini granola

ORZO.pl                   orzo.restaurants        

Zamówienia wyceniane indywidualnieMenu cateringowe
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Catering śniadniowy

ostre                     do dzielenia się                      beyond meat                   wege                    vegan eko-bio

ORZO.pl                   orzo.restaurants        

Zamówienia wyceniane indywidualnieMenu cateringowe
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Zorganizuj wydarzenie z ORZO! 

W klimatycznej i estetycznej przestrzeni – wypełnionej ro linami 

oczyszczającymi powietrze. Restauracje dysponują projektorem, rzutnikiem, 

mikrofonami, nagło nieniem, ekranem i innym sprzętem niezbędnym do 

organizacji konferencji i event w. W ORZO zorganizujesz imprezy prywatne oraz 

firmowe – te mniejsze, jak i większe. Zorganizuj je na miejscu – w lokalu  z 

profesjonalną obsługą – lub w wybranej przez Ciebie lokalizacji, profesjonalną obsługą – lub w wybranej przez Ciebie lokalizacji, 

a ORZO dostarczy catering. 

Poznaj menu ORZO!



Burgers &Colesław
             Burger (740g)    
bułka brioche, wołowina, ser cheddar, 
ORZO mayo, sałata, pomidor, og rek 
piklowany, czerwona cebula, green mayo, 
frytki 

CCrispy Burger (530g)     
czarna bułka ma lana, panierowana szarpana 
wołowina, ser cheddar, sos BBQ, pieczona 
papryka, ORZO mayo, sałata, jalapeño, 
czerwona cebula, green mayo, frytki

Beyond Burger (600g)       
wega ska bułka brioche, wega skie 
mięso Bmięso Beyond     , wega skie ORZO mayo, 
sałata, pomidor, og rek piklowany, czerwona 
cebula, ketchup, frytki

             Vegan Ruben (460g)      
pspszenno-żytnie pieczywo, ro linny Qurczak®, 
kapusta czerwona, piklowany og rek, czerwona 
cebula, sos majonezowo-chrzanowy z tabasco,  
mini korniszonki

             Ruben (470g)        
pspszenno-żytnie pieczywo, pastrami wołowe, ser 
cheddar, piklowany og rek, czerwona cebula, 
czerwona kapusta, sos majonezowo-chrzanowy z 
tabasco, mini korniszonki

Steaks
Hereford Deluxe (680g)     
sezonowany na sucho 8 tygodni antrykot 
z z ko cią, rozmaryn, masło klarowane, wieży 
pieprz, s l Maldon, sos demi-glace 

Stek Haché (340g)    
stek z siekanej wołowiny z dodatkiem 
suszonych  pomidor w i parmezanu,
sos demi-glace, jajko „0”     sadzone 

Prime Rib (880g)        
dłudługo pieczone żebro wołowe glazurowane w 
sosie porto, blanszowany szpinak z 
czosnkiem, do wyboru: frytki z batata, frytki 
domowe, zapiekanka ziemniaczana 

Pasta Fresca
Fusilloni Sepia (430g)      
czarny makaron fusillioni, krewetki, 
kalmary, sos winno-ma lany, czosnek, 
pomidorki cherry, parmezan, chilli, sk rka 
z cytryny, natka pietruszki 

                          Carbonara (380g)      
makaron orzo, mietanka, guanciale, 
pieprz młotkowany, ż łtko z jajka „0”    , 
parmezan, natka pietruszki

K-Lasagna (500g)      
wołowina duszona w pomidorach 
z dodatkiem z dodatkiem pasty gochujang i kimchi, 
makaron lasagne, pesto bazyliowe, 
bazylia, pieczone pomidorki cherry, 
beszamel truflowy 

Tartufi Mafaldine (370g)      
mamakaron mafaldine, pasta truflowa, 
czosnek, masło, chilli, mietanka, pieczone 
pomidorki cherry, pieprz młotkowany, 
rukola, parmezan
+5 PLN        kurczak (120g)
+10 PLN     krewetki (120g)

Kids
MinibuMiniburger (320g)          
mini bułka pszenna, wołowina, ketchup, 
sałata, pomidor, frytki 

Gnocchi Pomidori (200g)        
gnocchi, sos pomidorowy 
+9 PLN   pulpeciki wołowe (250g)

Desery
MaMarakuja Cheesecake (170g)      
kultowy kremowy sernik ORZO, gorący 
karmel marakujowy 

Yuzu Brownie (130g)        
mocno czekoladowe brownie z czekoladą z 
Madagaskaru, sos wi nia-yuzu 

Bread Brûlée (175g)
kkarmel, mleko krowie, ż łtka jajek „0”     , 
czerstwa bagietka korzenna (zero-waste)

45 PLN

45 PLN

45 PLN

45 PLN

45 PLN

95 PLN

49 PLN

75 PLN

ORZO.pl                   orzo.restaurants        
Dania zawierają alergeny. Pełna lista składnik w 

i gramatur dostępna po zeskanowaniu kodu QR.

45 PLN

39 PLN

39 PLN

39 PLN

19 PLN

19 PLN

25 PLN

25 PLN

22 PLN

* serwis 10% od 6 osób

ZERO 
PALM OIL

eko-bio

+10 PLN  dodatki:

– frytki z batata (140g)
– frytki domowe (140g)
– fresh salad (80g): roszponka, 
burak chioggia, jarmuż
bblanszowany, makaron ORZO 
barwiony burakiem, oliwa 

+5 PLN   sosy:
ORZO béarnaise (80g)   |   ORZO mayo (80g)   |   green mayo (80g)

 

 
– szpinak blanszowany 
z czosnkiem (100g)
– zapiekanka ziemniaczana (80g)
– kimchi (120g)
– colesław (120g)
– – koszyk pieczywa z oliwą

+5 PLN bułka bezglutenowa

Less waste! Nie zostawiaj. 
Poproś na wynos! Minimalizujemy
marnowanie jedzenia.

Food &Cocktails
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Cocktail paring:    1  Pura Vida    2  Magic Leaf    3  Dr Nature    
4  Palm Beach      5  Gaya    6  Missty Fog    7  Palo Santo    8  Namaste

2

Śniadania    
Perfect Morning (600g)
dwie kiełbaski chorizo, dwa ekologiczne 
jajka „0”      sadzone, pieczywo wypiekane 
na miejsna miejscu, rosties ziemniaczane, pieczarki 
marynowane w sosie Worcestershire, 
szczypiorek, ORZO mayo 

Nero Burger (400g)
czarna bułka ma lana, jajecznica z jajek 
„0”     , ORZO mayo, ser cheddar, bekon

Eggs Benedict (400g)
chchleb wypiekany na miejscu, 2 jajka „0”      
pochè, sos ORZO béarnaise, szpinak 
blanszowany z czosnkiem, szczypiorek  

Eggs Benedict Salmon (440g)
chchleb wypiekany na miejscu, 2 jajka „0”      
pochè, łoso  alaska ski, sos ORZO 
béarnaise, szpinak blanszowany z 
czosnkiem, szczypiorek 

Eggs Benedict Cotto (440g)
chchleb wypiekany na miejscu, 2 jajka „0”      
pochè, włoska szynka cotto, sos ORZO 
béarnaise, szpinak blanszowany z 
czosnkiem, szczypiorek 

Eggs Benedict Avocado (450g)
chchleb wypiekany na miejscu, 2 jajka „0”      
pochè, awokado Hass, sos ORZO 
béarnaise, szpinak blanszowany z 
czosnkiem, szczypiorek 

Breakfast Pizza (580g)
sos pomidosos pomidorowy San Marzano, ser 
mozzarella, bekon, szpinak, jako „0”      
sadzone

Granola (470g)  
jogurt kokosowy     , granola z kakao     , 
bor wki, melon, granat 

Croque Monsieur (620g)
ggrzanka z chleba pszennego, ser Gruyère, 
szynka cotto, beszamel, jajko „0”     , 
sadzone, szczypiorek 

25 PLN

25 PLN

25 PLN

32 PLN

30 PLN

32 PLN

2525 PLN

25 PLN

25 PLN

15 PLN

15 PLN

15 PLN

15 PLN

Kawy
Espresso (25ml)

Double Espresso (50ml)

Espresso Macchiato (30ml)

Café Romano (65ml)
czarna mrożona kawa, 
sok z cytrysok z cytryny, mięta, syrop cukrowy 

ORZO Café (200ml)    
kawa zbożowa  

Café Americano (110ml)

Cappuccino (110ml)

Café Latte (200ml)  

Flat White (110ml) 

IIced Café (200ml)   

Tonic Espresso (110ml)
espresso, tonik, 
syrop z trawy cytrynowej 

Herbaty
Earl Grey Supreme (350ml)

Japanese Sencha (350ml)

JJasmine Tea (350ml)

Peach Fruit (350ml)

5 PLN

10 PLN

10 PLN

15 PLN

15 PLN

15 PLN

1515 PLN

15 PLN

15 PLN

15 PLN

15 PLN

eko-bio                    wege                    vegan

ORZO.pl                   orzo.restaurants

Śniadania &Cocktails
Tylko w weekendy do godziny 13:00

Jajka “0” 
eko-bio

Dania zawierają alergeny. Pełna lista składnik w 

i gramatur dostępna po zeskanowaniu kodu QR.

Less waste! Nie zostawiaj. Poproś na wynos! 
Minimalizujemy marnowanie jedzenia.

ZERO 
PALM OIL

3

Dania ciepłe
Zupy

Bulion wołowo-drobiowy, makaron orzo, natka pietruszki
Zupa z hiszpa skich palonych pomidor w, wega ska mietana, czarne grzanki, bazylia
Minestrone, włoska zupa warzywna z kasza bulgur
Pikantna warzywna zupa pomidorowa, ciecierzyca, biała fasola, czosnek, kiełbasa chorizo, nachos, natka pietruszki

DDania gł wne
Piri Piri Mamas and Chicken, pikantne pałki z kurczaka marynowane w papryczkach piri piri i białym winie, kasza bulgur z 
warzywami
Pincho Moruno, kawałki mięsa wieprzowego duszonego w czerwonym winie z przyprawami, ziemniaki
Chipotle Ravioli, ravioli z mięsem wołowym, papryczką chipotle i tymiankiem w sosie winno ma lanym, pieprz młotkowanym, 
parmezan, natka pietruszki, rukola
Makaron mafaldine w sosie mietanowo truflowym
MushMushrooms Steak Haché, siekawa wołowina z suszonymi pomidorami, parmezanem, blanszowany szpinak, grzybowy sos 
demi-glace, opiekane ziemniaki, pieczone papryczki
Scaloppina di Tacchino, indyk sous-vide, Prosciutto Crudo, sos tymiankowy, Mozzarella fior di latte, bulgur z warzywami, zioła
Gnocchi Verdure, gnocchi buraczane, kolorowe marchewki, czosnek, warzywny demi- glace, brokuły, parmezan, zioła
Wega skie curry z dynią piżmową i rodzynkami, ryż basmati, kolendra, orzechy prażone
Żeberka wieprzowe w glazurze Korean BBQ, prażony sezam, szczypior
Black Beluga Steak, stek z czarnej soczewicy i soi, wega ski demi-glace, blanszowany szpinak, pieczona papryczka
WWłoskie Gnocchi z chorizo w sosie pomidorowym
Włoskie Gnocchi z wędzonym łososiem, sos mietanowy
Włoskie Gnocchi z pesto bazyliowym, parmezan
Roladki z mostku wołowego z og rkiem kiszonym, bekonem w sosie chrzanowym
Mini ORZO Burger wołowy z majonezem jalapeño
Mini ORZO Burger z grillowanym serem halloumi i mayo chipotle 
Szaszłyk z krewetką i paluszkiem krabowym w cie cie filo, salsa sweet chilli z ananasem
OpieOpiekane ziemniaki z ziołami
Mieszanka warzyw sezonowych gotowana na parze

Desery
Czekoladowy mus na aquafabie z owocami i musem wi niowym
Mini ciasto waniliowe z kremem czekoladowym
Mini ciasto waniliowe z cukrem pudrem i musem wi niowym
Owoce 
Mini Mini babeczki czekoladowe z malinowym cukrem pudrem
Mini panna cotta waniliowa z musem truskawkowym
Mus czekoladowy
Mus chałwowy 
Krem solony karmel 
Krem czekoladowy z wi nią-yuzu

Napoje
KKawa 
Herbata 
Soki owocowe (pomara cza, jabłko, czarna porzeczka, grejpfrut)
Softy (woda, coca-cola, fanta, sprite, coca-cola 0, kinley)
Lemoniady (klasyczna, r żana, grejpfrut-rozmaryn)
Ice tea (hibiskus, markauja)
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Catering lunchowy

ostre                     do dzielenia się                      beyond meat                   wege                    vegan eko-bio

Dania zimne
Canapes

Bagietka korzenna, salsa pomidorowa z parmezanem
Bagietka korzenna, grillowany bakłażan, salsa pomidorowa, parmezan 
Bagietka korzenna, grillowana cukinia, salsa pomidorowa, parmezan 
CCanapes z pastą truflową, bagietka korzenna, orzo mayo, sałata, pasta z serka philadelphia oraz pasty z czarnej trufli z dodatkiem 
suszonych pomidor w, bazylii i orzech w
Canapes z salami piccante, bagietka korzenna, orzo mayo, sałata 
Canapes z tagliatą wołową, bagietka korzenna, orzo mayo, r żowa polędwica wołowa, por z suszonymi pomidorami w occie 
balsamiczny
Canapes tomato, bagietka korzenna, tatar z pomidora malinowego, pomidor suszony, pasta sezamowa, pomidorki cherry, natka 
pietruszki, sałata, mayo wega skie
CCanapes z pikantną pastą, kiełbasa Nduja, sos musztardowy, anchois, rucola

Coca Catalana 
Pizza rzymska na zimno, kozi ser, pieczona cukinia, czerwona, karmelizowana cebula

Finger food
Dojrzewająca szynka serrano z melonem i prażonymi orzechami 
Roladki z grillowanej cukinii z kozim serem, suszone pomidory, rukola
Roladki z polędwiczki wieprzowej z serem dojrzewającym i orzechami
PP łgęsek z le nymi owocami na ciemnym pieczywie, sos musztardowy
Polędwiczka wieprzowa w sosie kaparowym
Chrupiący dorsz na sałatce z warzywną salsą
Szaszłyki z grillowanym serem halloumi i chorizo z dipem chipotle
Szaszłyki z chorizo, grillowanym ananasem i sosem sweet chili
R życzki z wędzonego łososia z serkiem koperkowym
Pieczony łoso  teriyaki z warzywami
Mini Mini sałatka z pieczonym burakiemi, kozi ser
Mini sałatka z kurczakiem, vinaigrette malinowy
Tortilla ziemniaczana z chorizo
Hummus buraczany, kiełki słonecznika, marchewka, sumak, oliwa EV 
Sałatka green, falafel z groszku, cukinia, marchew w sezamie, kimchi z makaronem orzo, sałata 
ORZO kimchi, sałatka z makaronem orzo i kimchi, łoso  pieczony
Arrosticini, szaszłyki z mielonej wołowiny z rozmarynem, tarte pomidory z oregano
Mini Mini gazpacho z czarnymi grzankami, og rkiem zielonym i papryczką 
Mini tabbouleh, kasza pęczak barwiona kurkumą, papryka czerwona, natka pietruszki, czarna komosa, vinaigrette, mięta 

Mini Vol-au-vent z musem na bazie serka Philadelphia
Grzyby le ne 
Łoso  pieczony
Suszone pomidory 
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Catering lunchowy

ostre                     do dzielenia się                      beyond meat                   wege                    vegan eko-bio

Dania zimne
Canapes

Bagietka korzenna, salsa pomidorowa z parmezanem
Bagietka korzenna, grillowany bakłażan, salsa pomidorowa, parmezan 
Bagietka korzenna, grillowana cukinia, salsa pomidorowa, parmezan 
Bagietka korzenna, twarożek z rzodkiewką i szczypiorkiem 
BBagietka korzenna, włoska szynka cotto, og rek 
Bagietka korzenna, mortadela z pistacją, papryka czerwona
Ciemne pieczywo razowe, wegan mayo z wasabi, pasztet z selera, og rek piklowany 
Canapes z salami piccante, bagietka korzenna, orzo mayo, sałata 
Canapes tomato, bagietka korzenna, tatar z pomidora malinowego, pomidor suszony, pasta sezamowa, pomidorki cherry, natka 
pietruszki, sałata, mayo wega skie 

Coca Catalana 
PizPizza rzymska na zimno, kozi ser, pieczona cukinia, czerwona, karmelizowana cebula

Finger food
Mini croissants z łososiem
Jajka faszerowane  (jajka „0”     )
Talerz warzyw, awokado, og rek, pomidor, papryka, rzodkiewka 
Hummus smakowy z warzywami i oliwą EV 

Dania ciepłe
JJajecznica (jajka „0”     ), szczypiorek
Tortilla z grillowanym kurczakiem
Szakszuka z jajkami (jajka „0”     )
Kiełbaski chorizo
Fasolka w sosie z pomidor w pelati
Jajka sadzone (jajka „0”     ) z bekonem
Zapiekanka ziemniaczana z brokułem

Dania słodkieDania słodkie
Mini ciasto waniliowe z kremem czekoladowym 
Mini ciasto waniliowe z cukrem pudrem i musem wi niowym 
Czekoladowy mus na aquafabie z owocami i musem wi niowym
Mini croissants z marmoladą
Owoce 
Mini granola
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Catering śniadniowy

ostre                     do dzielenia się                      beyond meat                   wege                    vegan eko-bio



Burgers &Colesław
             Burger (740g)    
bułka brioche, wołowina, ser cheddar, 
ORZO mayo, sałata, pomidor, og rek 
piklowany, czerwona cebula, green mayo, 
frytki 

CCrispy Burger (530g)     
czarna bułka ma lana, panierowana szarpana 
wołowina, ser cheddar, sos BBQ, pieczona 
papryka, ORZO mayo, sałata, jalapeño, 
czerwona cebula, green mayo, frytki

Beyond Burger (600g)       
wega ska bułka brioche, wega skie 
mięso Bmięso Beyond     , wega skie ORZO mayo, 
sałata, pomidor, og rek piklowany, czerwona 
cebula, ketchup, frytki

             Vegan Ruben (460g)      
pspszenno-żytnie pieczywo, ro linny Qurczak®, 
kapusta czerwona, piklowany og rek, czerwona 
cebula, sos majonezowo-chrzanowy z tabasco,  
mini korniszonki

             Ruben (470g)        
pspszenno-żytnie pieczywo, pastrami wołowe, ser 
cheddar, piklowany og rek, czerwona cebula, 
czerwona kapusta, sos majonezowo-chrzanowy z 
tabasco, mini korniszonki

Steaks
Hereford Deluxe (680g)     
sezonowany na sucho 8 tygodni antrykot 
z z ko cią, rozmaryn, masło klarowane, wieży 
pieprz, s l Maldon, sos demi-glace 

Stek Haché (340g)    
stek z siekanej wołowiny z dodatkiem 
suszonych  pomidor w i parmezanu,
sos demi-glace, jajko „0”     sadzone 

Prime Rib (880g)        
dłudługo pieczone żebro wołowe glazurowane w 
sosie porto, blanszowany szpinak z 
czosnkiem, do wyboru: frytki z batata, frytki 
domowe, zapiekanka ziemniaczana 

Pasta Fresca
Fusilloni Sepia (430g)      
czarny makaron fusillioni, krewetki, 
kalmary, sos winno-ma lany, czosnek, 
pomidorki cherry, parmezan, chilli, sk rka 
z cytryny, natka pietruszki 

                          Carbonara (380g)      
makaron orzo, mietanka, guanciale, 
pieprz młotkowany, ż łtko z jajka „0”    , 
parmezan, natka pietruszki

K-Lasagna (500g)      
wołowina duszona w pomidorach 
z dodatkiem z dodatkiem pasty gochujang i kimchi, 
makaron lasagne, pesto bazyliowe, 
bazylia, pieczone pomidorki cherry, 
beszamel truflowy 

Tartufi Mafaldine (370g)      
mamakaron mafaldine, pasta truflowa, 
czosnek, masło, chilli, mietanka, pieczone 
pomidorki cherry, pieprz młotkowany, 
rukola, parmezan
+5 PLN        kurczak (120g)
+10 PLN     krewetki (120g)

Kids
MinibuMiniburger (320g)          
mini bułka pszenna, wołowina, ketchup, 
sałata, pomidor, frytki 

Gnocchi Pomidori (200g)        
gnocchi, sos pomidorowy 
+9 PLN   pulpeciki wołowe (250g)

Desery
MaMarakuja Cheesecake (170g)      
kultowy kremowy sernik ORZO, gorący 
karmel marakujowy 

Yuzu Brownie (130g)        
mocno czekoladowe brownie z czekoladą z 
Madagaskaru, sos wi nia-yuzu 

Bread Brûlée (175g)
kkarmel, mleko krowie, ż łtka jajek „0”     , 
czerstwa bagietka korzenna (zero-waste)

45 PLN

45 PLN

45 PLN

45 PLN

45 PLN

95 PLN

49 PLN

75 PLN

ORZO.pl                   orzo.restaurants        
Dania zawierają alergeny. Pełna lista składnik w 

i gramatur dostępna po zeskanowaniu kodu QR.

45 PLN

39 PLN

39 PLN

39 PLN

19 PLN

19 PLN

25 PLN

25 PLN

22 PLN

* serwis 10% od 6 osób

ZERO 
PALM OIL

eko-bio

+10 PLN  dodatki:

– frytki z batata (140g)
– frytki domowe (140g)
– fresh salad (80g): roszponka, 
burak chioggia, jarmuż
bblanszowany, makaron ORZO 
barwiony burakiem, oliwa 

+5 PLN   sosy:
ORZO béarnaise (80g)   |   ORZO mayo (80g)   |   green mayo (80g)

 

 
– szpinak blanszowany 
z czosnkiem (100g)
– zapiekanka ziemniaczana (80g)
– kimchi (120g)
– colesław (120g)
– – koszyk pieczywa z oliwą

+5 PLN bułka bezglutenowa

Less waste! Nie zostawiaj. 
Poproś na wynos! Minimalizujemy
marnowanie jedzenia.

Food &Cocktails

5

6

4

6

5

7

5

5

3

8

5

2

Cocktail paring:    1  Pura Vida    2  Magic Leaf    3  Dr Nature    
4  Palm Beach      5  Gaya    6  Missty Fog    7  Palo Santo    8  Namaste

2

Śniadania    
Perfect Morning (600g)
dwie kiełbaski chorizo, dwa ekologiczne 
jajka „0”      sadzone, pieczywo wypiekane 
na miejsna miejscu, rosties ziemniaczane, pieczarki 
marynowane w sosie Worcestershire, 
szczypiorek, ORZO mayo 

Nero Burger (400g)
czarna bułka ma lana, jajecznica z jajek 
„0”     , ORZO mayo, ser cheddar, bekon

Eggs Benedict (400g)
chchleb wypiekany na miejscu, 2 jajka „0”      
pochè, sos ORZO béarnaise, szpinak 
blanszowany z czosnkiem, szczypiorek  

Eggs Benedict Salmon (440g)
chchleb wypiekany na miejscu, 2 jajka „0”      
pochè, łoso  alaska ski, sos ORZO 
béarnaise, szpinak blanszowany z 
czosnkiem, szczypiorek 

Eggs Benedict Cotto (440g)
chchleb wypiekany na miejscu, 2 jajka „0”      
pochè, włoska szynka cotto, sos ORZO 
béarnaise, szpinak blanszowany z 
czosnkiem, szczypiorek 

Eggs Benedict Avocado (450g)
chchleb wypiekany na miejscu, 2 jajka „0”      
pochè, awokado Hass, sos ORZO 
béarnaise, szpinak blanszowany z 
czosnkiem, szczypiorek 

Breakfast Pizza (580g)
sos pomidosos pomidorowy San Marzano, ser 
mozzarella, bekon, szpinak, jako „0”      
sadzone

Granola (470g)  
jogurt kokosowy     , granola z kakao     , 
bor wki, melon, granat 

Croque Monsieur (620g)
ggrzanka z chleba pszennego, ser Gruyère, 
szynka cotto, beszamel, jajko „0”     , 
sadzone, szczypiorek 

25 PLN

25 PLN

25 PLN

32 PLN

30 PLN

32 PLN

2525 PLN

25 PLN

25 PLN

15 PLN

15 PLN

15 PLN

15 PLN

Kawy
Espresso (25ml)

Double Espresso (50ml)

Espresso Macchiato (30ml)

Café Romano (65ml)
czarna mrożona kawa, 
sok z cytrysok z cytryny, mięta, syrop cukrowy 

ORZO Café (200ml)    
kawa zbożowa  

Café Americano (110ml)

Cappuccino (110ml)

Café Latte (200ml)  

Flat White (110ml) 

IIced Café (200ml)   

Tonic Espresso (110ml)
espresso, tonik, 
syrop z trawy cytrynowej 

Herbaty
Earl Grey Supreme (350ml)

Japanese Sencha (350ml)

JJasmine Tea (350ml)

Peach Fruit (350ml)

5 PLN

10 PLN

10 PLN

15 PLN

15 PLN

15 PLN

1515 PLN

15 PLN

15 PLN

15 PLN

15 PLN

eko-bio                    wege                    vegan

ORZO.pl                   orzo.restaurants

Śniadania &Cocktails
Tylko w weekendy do godziny 13:00

Jajka “0” 
eko-bio

Dania zawierają alergeny. Pełna lista składnik w 

i gramatur dostępna po zeskanowaniu kodu QR.

Less waste! Nie zostawiaj. Poproś na wynos! 
Minimalizujemy marnowanie jedzenia.

ZERO 
PALM OIL
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Dania ciepłe
Zupy

Bulion wołowo-drobiowy, makaron orzo, natka pietruszki
Zupa z hiszpa skich palonych pomidor w, wega ska mietana, czarne grzanki, bazylia
Minestrone, włoska zupa warzywna z kasza bulgur
Pikantna warzywna zupa pomidorowa, ciecierzyca, biała fasola, czosnek, kiełbasa chorizo, nachos, natka pietruszki

DDania gł wne
Piri Piri Mamas and Chicken, pikantne pałki z kurczaka marynowane w papryczkach piri piri i białym winie, kasza bulgur z 
warzywami
Pincho Moruno, kawałki mięsa wieprzowego duszonego w czerwonym winie z przyprawami, ziemniaki
Chipotle Ravioli, ravioli z mięsem wołowym, papryczką chipotle i tymiankiem w sosie winno ma lanym, pieprz młotkowanym, 
parmezan, natka pietruszki, rukola
Makaron mafaldine w sosie mietanowo truflowym
MushMushrooms Steak Haché, siekawa wołowina z suszonymi pomidorami, parmezanem, blanszowany szpinak, grzybowy sos 
demi-glace, opiekane ziemniaki, pieczone papryczki
Scaloppina di Tacchino, indyk sous-vide, Prosciutto Crudo, sos tymiankowy, Mozzarella fior di latte, bulgur z warzywami, zioła
Gnocchi Verdure, gnocchi buraczane, kolorowe marchewki, czosnek, warzywny demi- glace, brokuły, parmezan, zioła
Wega skie curry z dynią piżmową i rodzynkami, ryż basmati, kolendra, orzechy prażone
Żeberka wieprzowe w glazurze Korean BBQ, prażony sezam, szczypior
Black Beluga Steak, stek z czarnej soczewicy i soi, wega ski demi-glace, blanszowany szpinak, pieczona papryczka
WWłoskie Gnocchi z chorizo w sosie pomidorowym
Włoskie Gnocchi z wędzonym łososiem, sos mietanowy
Włoskie Gnocchi z pesto bazyliowym, parmezan
Roladki z mostku wołowego z og rkiem kiszonym, bekonem w sosie chrzanowym
Mini ORZO Burger wołowy z majonezem jalapeño
Mini ORZO Burger z grillowanym serem halloumi i mayo chipotle 
Szaszłyk z krewetką i paluszkiem krabowym w cie cie filo, salsa sweet chilli z ananasem
OpieOpiekane ziemniaki z ziołami
Mieszanka warzyw sezonowych gotowana na parze

Desery
Czekoladowy mus na aquafabie z owocami i musem wi niowym
Mini ciasto waniliowe z kremem czekoladowym
Mini ciasto waniliowe z cukrem pudrem i musem wi niowym
Owoce 
Mini Mini babeczki czekoladowe z malinowym cukrem pudrem
Mini panna cotta waniliowa z musem truskawkowym
Mus czekoladowy
Mus chałwowy 
Krem solony karmel 
Krem czekoladowy z wi nią-yuzu

Napoje
KKawa 
Herbata 
Soki owocowe (pomara cza, jabłko, czarna porzeczka, grejpfrut)
Softy (woda, coca-cola, fanta, sprite, coca-cola 0, kinley)
Lemoniady (klasyczna, r żana, grejpfrut-rozmaryn)
Ice tea (hibiskus, markauja)
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Catering lunchowy

ostre                     do dzielenia się                      beyond meat                   wege                    vegan eko-bio

Dania zimne
Canapes

Bagietka korzenna, salsa pomidorowa z parmezanem
Bagietka korzenna, grillowany bakłażan, salsa pomidorowa, parmezan 
Bagietka korzenna, grillowana cukinia, salsa pomidorowa, parmezan 
CCanapes z pastą truflową, bagietka korzenna, orzo mayo, sałata, pasta z serka philadelphia oraz pasty z czarnej trufli z dodatkiem 
suszonych pomidor w, bazylii i orzech w
Canapes z salami piccante, bagietka korzenna, orzo mayo, sałata 
Canapes z tagliatą wołową, bagietka korzenna, orzo mayo, r żowa polędwica wołowa, por z suszonymi pomidorami w occie 
balsamiczny
Canapes tomato, bagietka korzenna, tatar z pomidora malinowego, pomidor suszony, pasta sezamowa, pomidorki cherry, natka 
pietruszki, sałata, mayo wega skie
CCanapes z pikantną pastą, kiełbasa Nduja, sos musztardowy, anchois, rucola

Coca Catalana 
Pizza rzymska na zimno, kozi ser, pieczona cukinia, czerwona, karmelizowana cebula

Finger food
Dojrzewająca szynka serrano z melonem i prażonymi orzechami 
Roladki z grillowanej cukinii z kozim serem, suszone pomidory, rukola
Roladki z polędwiczki wieprzowej z serem dojrzewającym i orzechami
PP łgęsek z le nymi owocami na ciemnym pieczywie, sos musztardowy
Polędwiczka wieprzowa w sosie kaparowym
Chrupiący dorsz na sałatce z warzywną salsą
Szaszłyki z grillowanym serem halloumi i chorizo z dipem chipotle
Szaszłyki z chorizo, grillowanym ananasem i sosem sweet chili
R życzki z wędzonego łososia z serkiem koperkowym
Pieczony łoso  teriyaki z warzywami
Mini Mini sałatka z pieczonym burakiemi, kozi ser
Mini sałatka z kurczakiem, vinaigrette malinowy
Tortilla ziemniaczana z chorizo
Hummus buraczany, kiełki słonecznika, marchewka, sumak, oliwa EV 
Sałatka green, falafel z groszku, cukinia, marchew w sezamie, kimchi z makaronem orzo, sałata 
ORZO kimchi, sałatka z makaronem orzo i kimchi, łoso  pieczony
Arrosticini, szaszłyki z mielonej wołowiny z rozmarynem, tarte pomidory z oregano
Mini Mini gazpacho z czarnymi grzankami, og rkiem zielonym i papryczką 
Mini tabbouleh, kasza pęczak barwiona kurkumą, papryka czerwona, natka pietruszki, czarna komosa, vinaigrette, mięta 

Mini Vol-au-vent z musem na bazie serka Philadelphia
Grzyby le ne 
Łoso  pieczony
Suszone pomidory 
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Burgers &Colesław
             Burger (740g)    
bułka brioche, wołowina, ser cheddar, 
ORZO mayo, sałata, pomidor, og rek 
piklowany, czerwona cebula, green mayo, 
frytki 

CCrispy Burger (530g)     
czarna bułka ma lana, panierowana szarpana 
wołowina, ser cheddar, sos BBQ, pieczona 
papryka, ORZO mayo, sałata, jalapeño, 
czerwona cebula, green mayo, frytki

Beyond Burger (600g)       
wega ska bułka brioche, wega skie 
mięso Bmięso Beyond     , wega skie ORZO mayo, 
sałata, pomidor, og rek piklowany, czerwona 
cebula, ketchup, frytki

             Vegan Ruben (460g)      
pspszenno-żytnie pieczywo, ro linny Qurczak®, 
kapusta czerwona, piklowany og rek, czerwona 
cebula, sos majonezowo-chrzanowy z tabasco,  
mini korniszonki

             Ruben (470g)        
pspszenno-żytnie pieczywo, pastrami wołowe, ser 
cheddar, piklowany og rek, czerwona cebula, 
czerwona kapusta, sos majonezowo-chrzanowy z 
tabasco, mini korniszonki

Steaks
Hereford Deluxe (680g)     
sezonowany na sucho 8 tygodni antrykot 
z z ko cią, rozmaryn, masło klarowane, wieży 
pieprz, s l Maldon, sos demi-glace 

Stek Haché (340g)    
stek z siekanej wołowiny z dodatkiem 
suszonych  pomidor w i parmezanu,
sos demi-glace, jajko „0”     sadzone 

Prime Rib (880g)        
dłudługo pieczone żebro wołowe glazurowane w 
sosie porto, blanszowany szpinak z 
czosnkiem, do wyboru: frytki z batata, frytki 
domowe, zapiekanka ziemniaczana 

Pasta Fresca
Fusilloni Sepia (430g)      
czarny makaron fusillioni, krewetki, 
kalmary, sos winno-ma lany, czosnek, 
pomidorki cherry, parmezan, chilli, sk rka 
z cytryny, natka pietruszki 

                          Carbonara (380g)      
makaron orzo, mietanka, guanciale, 
pieprz młotkowany, ż łtko z jajka „0”    , 
parmezan, natka pietruszki

K-Lasagna (500g)      
wołowina duszona w pomidorach 
z dodatkiem z dodatkiem pasty gochujang i kimchi, 
makaron lasagne, pesto bazyliowe, 
bazylia, pieczone pomidorki cherry, 
beszamel truflowy 

Tartufi Mafaldine (370g)      
mamakaron mafaldine, pasta truflowa, 
czosnek, masło, chilli, mietanka, pieczone 
pomidorki cherry, pieprz młotkowany, 
rukola, parmezan
+5 PLN        kurczak (120g)
+10 PLN     krewetki (120g)

Kids
MinibuMiniburger (320g)          
mini bułka pszenna, wołowina, ketchup, 
sałata, pomidor, frytki 

Gnocchi Pomidori (200g)        
gnocchi, sos pomidorowy 
+9 PLN   pulpeciki wołowe (250g)

Desery
MaMarakuja Cheesecake (170g)      
kultowy kremowy sernik ORZO, gorący 
karmel marakujowy 

Yuzu Brownie (130g)        
mocno czekoladowe brownie z czekoladą z 
Madagaskaru, sos wi nia-yuzu 

Bread Brûlée (175g)
kkarmel, mleko krowie, ż łtka jajek „0”     , 
czerstwa bagietka korzenna (zero-waste)

45 PLN

45 PLN

45 PLN

45 PLN

45 PLN

95 PLN

49 PLN

75 PLN

ORZO.pl                   orzo.restaurants        
Dania zawierają alergeny. Pełna lista składnik w 

i gramatur dostępna po zeskanowaniu kodu QR.

45 PLN

39 PLN

39 PLN

39 PLN

19 PLN

19 PLN

25 PLN

25 PLN

22 PLN

* serwis 10% od 6 osób

ZERO 
PALM OIL

eko-bio

+10 PLN  dodatki:

– frytki z batata (140g)
– frytki domowe (140g)
– fresh salad (80g): roszponka, 
burak chioggia, jarmuż
bblanszowany, makaron ORZO 
barwiony burakiem, oliwa 

+5 PLN   sosy:
ORZO béarnaise (80g)   |   ORZO mayo (80g)   |   green mayo (80g)

 

 
– szpinak blanszowany 
z czosnkiem (100g)
– zapiekanka ziemniaczana (80g)
– kimchi (120g)
– colesław (120g)
– – koszyk pieczywa z oliwą

+5 PLN bułka bezglutenowa

Less waste! Nie zostawiaj. 
Poproś na wynos! Minimalizujemy
marnowanie jedzenia.

Food &Cocktails
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6

4

6

5

7

5

5

3

8

5
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Cocktail paring:    1  Pura Vida    2  Magic Leaf    3  Dr Nature    
4  Palm Beach      5  Gaya    6  Missty Fog    7  Palo Santo    8  Namaste

2

Śniadania    
Perfect Morning (600g)
dwie kiełbaski chorizo, dwa ekologiczne 
jajka „0”      sadzone, pieczywo wypiekane 
na miejsna miejscu, rosties ziemniaczane, pieczarki 
marynowane w sosie Worcestershire, 
szczypiorek, ORZO mayo 

Nero Burger (400g)
czarna bułka ma lana, jajecznica z jajek 
„0”     , ORZO mayo, ser cheddar, bekon

Eggs Benedict (400g)
chchleb wypiekany na miejscu, 2 jajka „0”      
pochè, sos ORZO béarnaise, szpinak 
blanszowany z czosnkiem, szczypiorek  

Eggs Benedict Salmon (440g)
chchleb wypiekany na miejscu, 2 jajka „0”      
pochè, łoso  alaska ski, sos ORZO 
béarnaise, szpinak blanszowany z 
czosnkiem, szczypiorek 

Eggs Benedict Cotto (440g)
chchleb wypiekany na miejscu, 2 jajka „0”      
pochè, włoska szynka cotto, sos ORZO 
béarnaise, szpinak blanszowany z 
czosnkiem, szczypiorek 

Eggs Benedict Avocado (450g)
chchleb wypiekany na miejscu, 2 jajka „0”      
pochè, awokado Hass, sos ORZO 
béarnaise, szpinak blanszowany z 
czosnkiem, szczypiorek 

Breakfast Pizza (580g)
sos pomidosos pomidorowy San Marzano, ser 
mozzarella, bekon, szpinak, jako „0”      
sadzone

Granola (470g)  
jogurt kokosowy     , granola z kakao     , 
bor wki, melon, granat 

Croque Monsieur (620g)
ggrzanka z chleba pszennego, ser Gruyère, 
szynka cotto, beszamel, jajko „0”     , 
sadzone, szczypiorek 

25 PLN

25 PLN

25 PLN

32 PLN

30 PLN

32 PLN

2525 PLN

25 PLN

25 PLN

15 PLN

15 PLN

15 PLN

15 PLN

Kawy
Espresso (25ml)

Double Espresso (50ml)

Espresso Macchiato (30ml)

Café Romano (65ml)
czarna mrożona kawa, 
sok z cytrysok z cytryny, mięta, syrop cukrowy 

ORZO Café (200ml)    
kawa zbożowa  

Café Americano (110ml)

Cappuccino (110ml)

Café Latte (200ml)  

Flat White (110ml) 

IIced Café (200ml)   

Tonic Espresso (110ml)
espresso, tonik, 
syrop z trawy cytrynowej 

Herbaty
Earl Grey Supreme (350ml)

Japanese Sencha (350ml)

JJasmine Tea (350ml)

Peach Fruit (350ml)

5 PLN

10 PLN

10 PLN

15 PLN

15 PLN

15 PLN

1515 PLN

15 PLN

15 PLN

15 PLN

15 PLN

eko-bio                    wege                    vegan
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Śniadania &Cocktails
Tylko w weekendy do godziny 13:00

Jajka “0” 
eko-bio

Dania zawierają alergeny. Pełna lista składnik w 

i gramatur dostępna po zeskanowaniu kodu QR.

Less waste! Nie zostawiaj. Poproś na wynos! 
Minimalizujemy marnowanie jedzenia.

ZERO 
PALM OIL
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Dania ciepłe
Zupy

Bulion wołowo-drobiowy, makaron orzo, natka pietruszki
Zupa z hiszpa skich palonych pomidor w, wega ska mietana, czarne grzanki, bazylia
Minestrone, włoska zupa warzywna z kasza bulgur
Pikantna warzywna zupa pomidorowa, ciecierzyca, biała fasola, czosnek, kiełbasa chorizo, nachos, natka pietruszki

DDania gł wne
Piri Piri Mamas and Chicken, pikantne pałki z kurczaka marynowane w papryczkach piri piri i białym winie, kasza bulgur z 
warzywami
Pincho Moruno, kawałki mięsa wieprzowego duszonego w czerwonym winie z przyprawami, ziemniaki
Chipotle Ravioli, ravioli z mięsem wołowym, papryczką chipotle i tymiankiem w sosie winno ma lanym, pieprz młotkowanym, 
parmezan, natka pietruszki, rukola
Makaron mafaldine w sosie mietanowo truflowym
MushMushrooms Steak Haché, siekawa wołowina z suszonymi pomidorami, parmezanem, blanszowany szpinak, grzybowy sos 
demi-glace, opiekane ziemniaki, pieczone papryczki
Scaloppina di Tacchino, indyk sous-vide, Prosciutto Crudo, sos tymiankowy, Mozzarella fior di latte, bulgur z warzywami, zioła
Gnocchi Verdure, gnocchi buraczane, kolorowe marchewki, czosnek, warzywny demi- glace, brokuły, parmezan, zioła
Wega skie curry z dynią piżmową i rodzynkami, ryż basmati, kolendra, orzechy prażone
Żeberka wieprzowe w glazurze Korean BBQ, prażony sezam, szczypior
Black Beluga Steak, stek z czarnej soczewicy i soi, wega ski demi-glace, blanszowany szpinak, pieczona papryczka
WWłoskie Gnocchi z chorizo w sosie pomidorowym
Włoskie Gnocchi z wędzonym łososiem, sos mietanowy
Włoskie Gnocchi z pesto bazyliowym, parmezan
Roladki z mostku wołowego z og rkiem kiszonym, bekonem w sosie chrzanowym
Mini ORZO Burger wołowy z majonezem jalapeño
Mini ORZO Burger z grillowanym serem halloumi i mayo chipotle 
Szaszłyk z krewetką i paluszkiem krabowym w cie cie filo, salsa sweet chilli z ananasem
OpieOpiekane ziemniaki z ziołami
Mieszanka warzyw sezonowych gotowana na parze

Desery
Czekoladowy mus na aquafabie z owocami i musem wi niowym
Mini ciasto waniliowe z kremem czekoladowym
Mini ciasto waniliowe z cukrem pudrem i musem wi niowym
Owoce 
Mini Mini babeczki czekoladowe z malinowym cukrem pudrem
Mini panna cotta waniliowa z musem truskawkowym
Mus czekoladowy
Mus chałwowy 
Krem solony karmel 
Krem czekoladowy z wi nią-yuzu

Napoje
KKawa 
Herbata 
Soki owocowe (pomara cza, jabłko, czarna porzeczka, grejpfrut)
Softy (woda, coca-cola, fanta, sprite, coca-cola 0, kinley)
Lemoniady (klasyczna, r żana, grejpfrut-rozmaryn)
Ice tea (hibiskus, markauja)
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