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Pizza Napoletana
Dobierz gratis oliwę czosnkową lub chili! 
Zapytaj Kelnera.

Margherita (470g)
sos z pomidor w San Marzano, mozzarella, bazylia 
Cotto (500-600g)                         DOUBLE COTTO +6.99

sos z pomidosos z pomidor w San Marzano, mozzarella, 
pieczarki, włoska szynka Cotto, bazylia 
Serrano (580-660g)              DOUBLE SERRANO +9.99

sos z pomidor w San Marzano, mozzarella, 
szynka jam n Serrano Iberico, pomidory, bazylia 
Salami (500-580g)                  DOUBLE SALAMI +9.99

sos z pomidor w San Marzano, mozzarella, 
sasalami Spianata Piccante, jalapeño, bazylia
Mortadela (480-560g)   DOUBLE MORTADELA +8.99

biały sos z serem gorgonzola, mozzarella, 
Mortadella Bologna, prażone pistacje
Pancetta (440-490g)         DOUBLE PANCETTA +6.99

bibiały sos z serem Taleggio, mozzarella, 
karmelizowana gruszka, włoski boczek pancetta, 
orzechy włoskie, syrop klonowy, chilli
Pastrami (650-730g)          DOUBLE PASTRAMI +8.99

sos z pomidor w San Marzano, mozzarella, 
pastrami, czerwona cebula
Burratina (570-695g)         DOUBLE BURRATA +12.99

sos z pomidosos z pomidor w San Marzano, kremowa burrata, 
oliwa EV, siekane pistacje, bazylia

Seafood
Salmon Tropico (520g)      
łłoso , sos limonkowo-kokosowy, fenkuł, czosnek, 
pesto z suszonych krewetek, szpinak, cukinia, 
brokuły, limonka, makaron ORZO barwiony 
burakiem, pomidorki cherry

Pastrami Sandwich
Kanapki „panuozzi” na ciepło – w stylu i w cie cie 
neapolita skim. Z wegetaria skim colesławem.

RRoyal Pastrami (490g)             
ciasto napoletana, pastrami wołowe, ser cheddar, 
piklowany og rek, czerwona cebula, czerwona 
kapusta, sos majonezowo-chrzanowy z tabasco, 
mini korniszonki

Vegan Pastrami (490g)                        
ciciasto napoletana, ro linny                      , kapusta 
czerwona, piklowany og rek, czerwona cebula, 
mini korniszonki, sos majonezowo-chrzanowy z 
tabasco, masło orzechowe
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39.99

39.99

36.99

29.99

Starters
Chicken Quesadilla (250g)   
quesadilla z kurczakiem, ser cheddar, 
kolendra, papryka, fasola czerwona, cebula, 
jalapeño, sos pomidorowy, kwa na mietana
Batatas Bravas (170/270g)   
frytki z frytki z batata, ser halloumi, chipotle mayo 
Antipasti Set (260g)               
serrano, mortadela z pistacjami, 
ser owczy, oliwki
Parmigiano Fries (170g)               NOWOŚĆ!

frytki, tarty parmezan, natka pietruszki, 
oliwa truflowa
FFoccacia (310g)                               NOWOŚĆ!

focaccia, oliwa z oliwek EV, czosnek, 
wieży rozmaryn, s l maldon 

Panco Calamari (155g)                 NOWOŚĆ!

kalmary w panierce panco, limonka, 
chipotle mayo, natka pietruszki 
Shrimps (155g)                               NOWOŚĆ!

kkrewetki tygrysie, sos winno-ma lany, 
czosnek, chili, natka pietruszki, pieczona 
gł wka czosnku, bagietka 
ORZOshi (4 kawałki)                       NOWOŚĆ!
autorskie ro linne rolki

AAvocado (nori, makaron ORZO barwiony 
kurkumą, sałata, awokado, philadelphia, 
og rek zielony, tempura, sezam, sos 
sojowy, imbir marynowany, sriracha)
Sweet SSweet Salmon (nori, makaron ORZO, 
sałata, łoso  pieczony w czarnej 
tempurze, philadelphia, tempura, sezam, 
imbir marynowany, sriracha)
GambeGambero (nori, makaron ORZO, sałata, 
krewetka pieczona, og rek zielony, 
philadelphia, imbir marynowany, 
tempura, sezam, sos sojowy, sriracha)

Salads
Burrata Mediterranea (320g)   
burburrata, pomidorki cherry, pomidorki cherry 
ż łte, czosnek, oliwa EV, kapary, grzanki 
ziołowe, bazylia, czerwona cebula 
karmelizowana z octem balsamicznym
Caesar Romano (300g)    
sasałata rzymska, sos cezar, kapary, pieczone 
pomidorki cherry, parmezan, grzanka  z 
pieczywa pszennego 
+9.99           kurczak (100g)
+14.99         krewetki (4 sztuki)

ZOBACZ WSZYSTKIE DANIA NA INSTAGRAMIE 
      ORZO_RESTAURANTS!* 
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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

Dodatkowy sos 4.99 PLN
ORZO green mayo · chipotle mayo · BBQ · ORZO mayo · ketchup 

*Kliknij w k łka nad zdjęciami
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Burgers &Fries  
Zestaw z frytkami i wegetaria skim colesławem

Guacamole Mexburger (660g)                          NOWOŚĆ!

wołowina premium 100%, podw jne guacamole z 
poł wki awokado, pomidor, czerwona cebula, 
chrupiąca sałata, ORZO mayo, ma lana bułka brioche
                          Cheeseburger (730g)                   
wołowina premium 100%, potr jny ser cheddar, og rek 
piklowany, pomidor, czerwona cebula, chrupiąca sałata, 
ORZO mayo, green mayo, ma lana bułka brioche

Chicken Burger (540g)                              
panierowane udko z kurczaka, sos BBQ, piklowany 
oog rek, czerwona cebula, chrupiąca sałata, ORZO mayo, 
ma lana bułka brioche

             Burger (670g)    
wołowina premium 100%, ser cheddar, og rek 
piklowany, pomidor, czerwona cebula, chrupiąca 
sałata, green mayo, ma lana bułka brioche

Grand Double Burger (840g)                            NOWOŚĆ!

podw jna wopodw jna wołowina premium 100%, podw jny ser 
cheddar, og rek piklowany, pomidor, czerwona cebula, 
chrupiąca sałata, ORZO mayo, green mayo, ma lana 
bułka brioche 

Crispy Burger (680g)     
panierowana szarpana wołowina premium 100%, ser 
cheddar, sos BBQ, pieczona papryka, papryczki 
jjalapeño, czerwona cebula, chrupiąca sałata, ORZO 
mayo, green mayo, czarna bułka ma lana

Beyond Burger (600g)       
ro linne nie-mięso Beyond, og rek piklowany, 
pomidor, czerwona cebula, chrupiąca sałata, 
vege ORZO mayo, ketchup, wega ska bułka brioche

Meats
DobieDobierz ekstra płatne dodatki i sos! Zapytaj Kelnera!

Prime Porto Rib (880g)        
długo pieczone żebro wołowe glazurowane w sosie 
porto, blanszowany szpinak z czosnkiem, frytki z batata

Chicken Milanesa (470g)                                   NOWOŚĆ!

szsznycel z piersi kurczaka panierowany w panco z 
parmezanem, sałata rzymska z sosem cezar, smażone 
ziemniaki, pomidorki cherry, salsa z tartych pomidor w 
z ziołami i czosnkiem

Rostbef Grillé (475g)                                          NOWOŚĆ!     
rrostbef sezonowany, frytki z oliwą truflową i natką 
pietruszki, chimichurri, colesław, s l maldon, pieprz 
młotkowany

Hereford Deluxe (800g)                         
ssezonowany na sucho 8 tygodni antrykot z ko cią, 
rozmaryn, masło klarowane, wieży pieprz, s l Maldon, 
colesław, frytki z oliwą truflową i natką pietruszki, 
chimichurri

Lore+5.99 BUŁKA BEZGLUTENOWAm Ipsum Pasta Fresca
Fusilloni Sepia (400g)      
czarny makaron fusillioni, krewetki, kalmary, 
sos winno-ma lany, czosnek, pomidorki 
cherry, parmezan, chili, sk rka 
z cytryny, natka pietruszki 
++14.99    podw jne krewetki (8 sztuk)

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

Spaghetti Pollo Loco (420g)      
mamakaron spaghetti, czosnek, chili, kurczak, 
przetarte pomidory, mietanka, parmezan, 
natka pietruszki

Tartufi Mafaldine (370g)      
makaron mafaldine, pasta truflowa, czosnek, 
masło, chili, mietanka, pieczone pomidorki 
cherry, pieprz młotkowany, rukola, parmezan
++9.99        kurczak (80g)
+14.99     krewetki (4 sztuki)

Spaghetti Aglio Olio (255g)            NOWOŚĆ!    
makaron spaghetti, czosnek, chili, oliwa z 
oliwek EV, natka pietruszki, parmezan
+14.99    krewetki (4 sztuk)

Kids
MinibuMiniburger (300g)          
mini bułka pszenna, panierowane udko 
kurczaka, ketchup, sałata, pomidor, frytki 

Spaghetti Pomidori (170g)        
makaron spaghetti, sos pomidorowy 
+9.99   pulpeciki wołowe (100g)

            łek (200g)         TYLKO W WEEKENDY!

rros ł z kury, makaron ORZO, marchewka 
gotowana, natka pietruszki       

Desserts
Ale słodko! Dwa dowolne 
desery tylko 29.99 zł! 
Maracuya Cheesecake (170g)      
kkultowy kremowy sernik ORZO, gorący 
karmel marakujowy

Tiramisu (120g)      
krem mascarpone, biszkopty, likier kawowy, 
kakao

Chocolate Cake (130g)      
mocno cmocno czekoladowo kremowe ciasto, kruchy 
ciasteczkowy sp d
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                          Cheeseburger (730g)                   
wołowina premium 100%, potr jny ser cheddar, og rek 
piklowany, pomidor, czerwona cebula, chrupiąca sałata, 
ORZO mayo, green mayo, ma lana bułka brioche

Chicken Burger (540g)                              
panierowane udko z kurczaka, sos BBQ, piklowany 
oog rek, czerwona cebula, chrupiąca sałata, ORZO mayo, 
ma lana bułka brioche

             Burger (670g)    
wołowina premium 100%, ser cheddar, og rek 
piklowany, pomidor, czerwona cebula, chrupiąca 
sałata, green mayo, ma lana bułka brioche

Grand Double Burger (840g)                            NOWOŚĆ!

podw jna wopodw jna wołowina premium 100%, podw jny ser 
cheddar, og rek piklowany, pomidor, czerwona cebula, 
chrupiąca sałata, ORZO mayo, green mayo, ma lana 
bułka brioche 

Crispy Burger (680g)     
panierowana szarpana wołowina premium 100%, ser 
cheddar, sos BBQ, pieczona papryka, papryczki 
jjalapeño, czerwona cebula, chrupiąca sałata, ORZO 
mayo, green mayo, czarna bułka ma lana

Beyond Burger (600g)       
ro linne nie-mięso Beyond, og rek piklowany, 
pomidor, czerwona cebula, chrupiąca sałata, 
vege ORZO mayo, ketchup, wega ska bułka brioche

Meats
DobieDobierz ekstra płatne dodatki i sos! Zapytaj Kelnera!

Prime Porto Rib (880g)        
długo pieczone żebro wołowe glazurowane w sosie 
porto, blanszowany szpinak z czosnkiem, frytki z batata

Chicken Milanesa (470g)                                   NOWOŚĆ!

szsznycel z piersi kurczaka panierowany w panco z 
parmezanem, sałata rzymska z sosem cezar, smażone 
ziemniaki, pomidorki cherry, salsa z tartych pomidor w 
z ziołami i czosnkiem

Rostbef Grillé (475g)                                          NOWOŚĆ!     
rrostbef sezonowany, frytki z oliwą truflową i natką 
pietruszki, chimichurri, colesław, s l maldon, pieprz 
młotkowany

Hereford Deluxe (800g)                         
ssezonowany na sucho 8 tygodni antrykot z ko cią, 
rozmaryn, masło klarowane, wieży pieprz, s l Maldon, 
colesław, frytki z oliwą truflową i natką pietruszki, 
chimichurri

Lore+5.99 BUŁKA BEZGLUTENOWAm Ipsum Pasta Fresca
Fusilloni Sepia (400g)      
czarny makaron fusillioni, krewetki, kalmary, 
sos winno-ma lany, czosnek, pomidorki 
cherry, parmezan, chili, sk rka 
z cytryny, natka pietruszki 
++14.99    podw jne krewetki (8 sztuk)

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

Spaghetti Pollo Loco (420g)      
mamakaron spaghetti, czosnek, chili, kurczak, 
przetarte pomidory, mietanka, parmezan, 
natka pietruszki

Tartufi Mafaldine (370g)      
makaron mafaldine, pasta truflowa, czosnek, 
masło, chili, mietanka, pieczone pomidorki 
cherry, pieprz młotkowany, rukola, parmezan
++9.99        kurczak (80g)
+14.99     krewetki (4 sztuki)

Spaghetti Aglio Olio (255g)            NOWOŚĆ!    
makaron spaghetti, czosnek, chili, oliwa z 
oliwek EV, natka pietruszki, parmezan
+14.99    krewetki (4 sztuk)

Kids
MinibuMiniburger (300g)          
mini bułka pszenna, panierowane udko 
kurczaka, ketchup, sałata, pomidor, frytki 

Spaghetti Pomidori (170g)        
makaron spaghetti, sos pomidorowy 
+9.99   pulpeciki wołowe (100g)

            łek (200g)         TYLKO W WEEKENDY!

rros ł z kury, makaron ORZO, marchewka 
gotowana, natka pietruszki       

Desserts
Ale słodko! Dwa dowolne 
desery tylko 29.99 zł! 
Maracuya Cheesecake (170g)      
kkultowy kremowy sernik ORZO, gorący 
karmel marakujowy

Tiramisu (120g)      
krem mascarpone, biszkopty, likier kawowy, 
kakao

Chocolate Cake (130g)      
mocno cmocno czekoladowo kremowe ciasto, kruchy 
ciasteczkowy sp d
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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
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Dodatkowy sos 4.99 PLN
ORZO green mayo · chipotle mayo · BBQ · ORZO mayo · ketchup 

ZOBACZ WSZYSTKIE DANIA NA INSTAGRAMIE 
      ORZO_RESTAURANTS!* 

*Kliknij w k łka nad zdjęciami

Śniadania
Zestaw z espresso 
tylko 29.99 zł!  
Bali Granola Bowl (370g)  
jogurt kokosowy eko-bio, granola z kakao 
eko-bio, bor wki, melon, granat 

Sweet Sweet French (200g)                    NOWOŚĆ!

mleczna chałka smażona na palonym 
ma le, karmelizowana gruszka z cukrem, 
brandy i anyżem, maliny, prażone pistacje, 
krem mascarpone

Perfect Morning (470g)
dwie kiełdwie kiełbaski chorizo, dwa ekologiczne jajka 
„0” eko-bio sadzone, pieczywo wypiekane 
na miejscu, rosties ziemniaczane, pieczarki 
marynowane w sosie Worcestershire, 
szczypiorek, ORZO mayo 

Nero Burger (370g)
czarna bułka ma lana, jajecznica z jajek 
„„0” eko-bio, ORZO mayo, ser cheddar, bekon

Eggs Benedict (290g)
mini brioche, 2 jajka „0” eko-bio pochè, sos 
ORZO béarnaise, szpinak blanszowany z 
czosnkiem, szczypiorek  

Eggs Benedict Salmon (340g)
mini briochmini brioche, 2 jajka „0” eko-bio pochè, łoso  
alaska ski, sos ORZO béarnaise, szpinak 
blanszowany z czosnkiem, szczypiorek 

Eggs Benedict Cotto (340g)
mini briochmini brioche, 2 jajka „0” eko-bio pochè, 
włoska szynka cotto, sos ORZO béarnaise, 
szpinak blanszowany z czosnkiem, 
szczypiorek 

Eggs Benedict Avocado (350g)
mini briochmini brioche, 2 jajka „0” eko-bio pochè, 
awokado Hass, sos ORZO béarnaise, szpinak 
blanszowany z czosnkiem, szczypiorek 

Breakfast Pizza (490g)
sos pomidorowy San Marzano, ser mozzarella, 
bekon, szpinak, jajko „0” eko-bio sadzone

Croque Monsieur (570g)
ggrzanka z chleba pszennego, ser Gruyère, 
szynka cotto, beszamel, jajko „0” eko-bio 
sadzone, szczypiorek 

25.99

25.99

25.99

25.99

25.99

32.99

3030.99

32.99

25.99

25.99

Kawy
Espresso (25ml)

Double Espresso (50ml)

Espresso Macchiato (30ml)

Café Romano (110ml)
czarna mrożona kawa, 
sok z cytrysok z cytryny, mięta, syrop trzcinowy 

ORZO Café (200ml)    
kawa zbożowa  

Café Americano (110ml)

Cappuccino (110ml)

Café Latte (200ml)  

Flat White (110ml)  

TTonic Espresso (165ml)
espresso, tonik, 
syrop z trawy cytrynowej 
Pumpkin Spice Latte (250ml)
espresso, mleko, syrop pumpkin spice, bita 
mietana, sos toffi

Chai Latte (250ml)
espespresso, przyprawa chai latte, mleko
Iced Coffee (500ml)
podw jne espresso, mleko, sos 
czekoladowy, bita mietana

Herbaty
Earl Grey Supreme (350ml)

Jasmine Tea (350ml)

PPeach Fruit (350ml)

Śniadania &Cocktails
Tylko w weekendy do godziny 13:00

Jajka “0” 
eko-bio
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Pizza Napoletana
Dobierz gratis oliwę czosnkową lub chili! 
Zapytaj Kelnera.

Margherita (470g)
sos z pomidor w San Marzano, mozzarella, bazylia 
Cotto (500-600g)                         DOUBLE COTTO +6.99

sos z pomidosos z pomidor w San Marzano, mozzarella, 
pieczarki, włoska szynka Cotto, bazylia 
Serrano (580-660g)              DOUBLE SERRANO +9.99

sos z pomidor w San Marzano, mozzarella, 
szynka jam n Serrano Iberico, pomidory, bazylia 
Salami (500-580g)                  DOUBLE SALAMI +9.99

sos z pomidor w San Marzano, mozzarella, 
sasalami Spianata Piccante, jalapeño, bazylia
Mortadela (480-560g)   DOUBLE MORTADELA +8.99

biały sos z serem gorgonzola, mozzarella, 
Mortadella Bologna, prażone pistacje
Pancetta (440-490g)         DOUBLE PANCETTA +6.99

bibiały sos z serem Taleggio, mozzarella, 
karmelizowana gruszka, włoski boczek pancetta, 
orzechy włoskie, syrop klonowy, chilli
Pastrami (650-730g)          DOUBLE PASTRAMI +8.99

sos z pomidor w San Marzano, mozzarella, 
pastrami, czerwona cebula
Burratina (570-695g)         DOUBLE BURRATA +12.99

sos z pomidosos z pomidor w San Marzano, kremowa burrata, 
oliwa EV, siekane pistacje, bazylia

Seafood
Salmon Tropico (520g)      
łłoso , sos limonkowo-kokosowy, fenkuł, czosnek, 
pesto z suszonych krewetek, szpinak, cukinia, 
brokuły, limonka, makaron ORZO barwiony 
burakiem, pomidorki cherry

Pastrami Sandwich
Kanapki „panuozzi” na ciepło – w stylu i w cie cie 
neapolita skim. Z wegetaria skim colesławem.

RRoyal Pastrami (490g)             
ciasto napoletana, pastrami wołowe, ser cheddar, 
piklowany og rek, czerwona cebula, czerwona 
kapusta, sos majonezowo-chrzanowy z tabasco, 
mini korniszonki

Vegan Pastrami (490g)                        
ciciasto napoletana, ro linny                      , kapusta 
czerwona, piklowany og rek, czerwona cebula, 
mini korniszonki, sos majonezowo-chrzanowy z 
tabasco, masło orzechowe

29.99

39.99

40.99

42.99

42.99

37.99

443.99

44.99

54.99

39.99

39.99

36.99

29.99

Starters
Chicken Quesadilla (250g)   
quesadilla z kurczakiem, ser cheddar, 
kolendra, papryka, fasola czerwona, cebula, 
jalapeño, sos pomidorowy, kwa na mietana
Batatas Bravas (170/270g)   
frytki z frytki z batata, ser halloumi, chipotle mayo 
Antipasti Set (260g)               
serrano, mortadela z pistacjami, 
ser owczy, oliwki
Parmigiano Fries (170g)               NOWOŚĆ!

frytki, tarty parmezan, natka pietruszki, 
oliwa truflowa
FFoccacia (310g)                               NOWOŚĆ!

focaccia, oliwa z oliwek EV, czosnek, 
wieży rozmaryn, s l maldon 

Panco Calamari (155g)                 NOWOŚĆ!

kalmary w panierce panco, limonka, 
chipotle mayo, natka pietruszki 
Shrimps (155g)                               NOWOŚĆ!

kkrewetki tygrysie, sos winno-ma lany, 
czosnek, chili, natka pietruszki, pieczona 
gł wka czosnku, bagietka 
ORZOshi (4 kawałki)                       NOWOŚĆ!
autorskie ro linne rolki

AAvocado (nori, makaron ORZO barwiony 
kurkumą, sałata, awokado, philadelphia, 
og rek zielony, tempura, sezam, sos 
sojowy, imbir marynowany, sriracha)
Sweet SSweet Salmon (nori, makaron ORZO, 
sałata, łoso  pieczony w czarnej 
tempurze, philadelphia, tempura, sezam, 
imbir marynowany, sriracha)
GambeGambero (nori, makaron ORZO, sałata, 
krewetka pieczona, og rek zielony, 
philadelphia, imbir marynowany, 
tempura, sezam, sos sojowy, sriracha)

Salads
Burrata Mediterranea (320g)   
burburrata, pomidorki cherry, pomidorki cherry 
ż łte, czosnek, oliwa EV, kapary, grzanki 
ziołowe, bazylia, czerwona cebula 
karmelizowana z octem balsamicznym
Caesar Romano (300g)    
sasałata rzymska, sos cezar, kapary, pieczone 
pomidorki cherry, parmezan, grzanka  z 
pieczywa pszennego 
+9.99           kurczak (100g)
+14.99         krewetki (4 sztuki)

ZOBACZ WSZYSTKIE DANIA NA INSTAGRAMIE 
      ORZO_RESTAURANTS!* 
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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

Dodatkowy sos 4.99 PLN
ORZO green mayo · chipotle mayo · BBQ · ORZO mayo · ketchup 

*Kliknij w k łka nad zdjęciami

Burgers &Fries  
Zestaw z frytkami i wegetaria skim colesławem

Guacamole Mexburger (660g)                          NOWOŚĆ!

wołowina premium 100%, podw jne guacamole z 
poł wki awokado, pomidor, czerwona cebula, 
chrupiąca sałata, ORZO mayo, ma lana bułka brioche
                          Cheeseburger (730g)                   
wołowina premium 100%, potr jny ser cheddar, og rek 
piklowany, pomidor, czerwona cebula, chrupiąca sałata, 
ORZO mayo, green mayo, ma lana bułka brioche

Chicken Burger (540g)                              
panierowane udko z kurczaka, sos BBQ, piklowany 
oog rek, czerwona cebula, chrupiąca sałata, ORZO mayo, 
ma lana bułka brioche

             Burger (670g)    
wołowina premium 100%, ser cheddar, og rek 
piklowany, pomidor, czerwona cebula, chrupiąca 
sałata, green mayo, ma lana bułka brioche

Grand Double Burger (840g)                            NOWOŚĆ!

podw jna wopodw jna wołowina premium 100%, podw jny ser 
cheddar, og rek piklowany, pomidor, czerwona cebula, 
chrupiąca sałata, ORZO mayo, green mayo, ma lana 
bułka brioche 

Crispy Burger (680g)     
panierowana szarpana wołowina premium 100%, ser 
cheddar, sos BBQ, pieczona papryka, papryczki 
jjalapeño, czerwona cebula, chrupiąca sałata, ORZO 
mayo, green mayo, czarna bułka ma lana

Beyond Burger (600g)       
ro linne nie-mięso Beyond, og rek piklowany, 
pomidor, czerwona cebula, chrupiąca sałata, 
vege ORZO mayo, ketchup, wega ska bułka brioche

Meats
DobieDobierz ekstra płatne dodatki i sos! Zapytaj Kelnera!

Prime Porto Rib (880g)        
długo pieczone żebro wołowe glazurowane w sosie 
porto, blanszowany szpinak z czosnkiem, frytki z batata

Chicken Milanesa (470g)                                   NOWOŚĆ!

szsznycel z piersi kurczaka panierowany w panco z 
parmezanem, sałata rzymska z sosem cezar, smażone 
ziemniaki, pomidorki cherry, salsa z tartych pomidor w 
z ziołami i czosnkiem

Rostbef Grillé (475g)                                          NOWOŚĆ!     
rrostbef sezonowany, frytki z oliwą truflową i natką 
pietruszki, chimichurri, colesław, s l maldon, pieprz 
młotkowany

Hereford Deluxe (800g)                         
ssezonowany na sucho 8 tygodni antrykot z ko cią, 
rozmaryn, masło klarowane, wieży pieprz, s l Maldon, 
colesław, frytki z oliwą truflową i natką pietruszki, 
chimichurri

Lore+5.99 BUŁKA BEZGLUTENOWAm Ipsum Pasta Fresca
Fusilloni Sepia (400g)      
czarny makaron fusillioni, krewetki, kalmary, 
sos winno-ma lany, czosnek, pomidorki 
cherry, parmezan, chili, sk rka 
z cytryny, natka pietruszki 
++14.99    podw jne krewetki (8 sztuk)

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

Spaghetti Pollo Loco (420g)      
mamakaron spaghetti, czosnek, chili, kurczak, 
przetarte pomidory, mietanka, parmezan, 
natka pietruszki

Tartufi Mafaldine (370g)      
makaron mafaldine, pasta truflowa, czosnek, 
masło, chili, mietanka, pieczone pomidorki 
cherry, pieprz młotkowany, rukola, parmezan
++9.99        kurczak (80g)
+14.99     krewetki (4 sztuki)

Spaghetti Aglio Olio (255g)            NOWOŚĆ!    
makaron spaghetti, czosnek, chili, oliwa z 
oliwek EV, natka pietruszki, parmezan
+14.99    krewetki (4 sztuk)

Kids
MinibuMiniburger (300g)          
mini bułka pszenna, panierowane udko 
kurczaka, ketchup, sałata, pomidor, frytki 

Spaghetti Pomidori (170g)        
makaron spaghetti, sos pomidorowy 
+9.99   pulpeciki wołowe (100g)

            łek (200g)         TYLKO W WEEKENDY!

rros ł z kury, makaron ORZO, marchewka 
gotowana, natka pietruszki       

Desserts
Ale słodko! Dwa dowolne 
desery tylko 29.99 zł! 
Maracuya Cheesecake (170g)      
kkultowy kremowy sernik ORZO, gorący 
karmel marakujowy

Tiramisu (120g)      
krem mascarpone, biszkopty, likier kawowy, 
kakao

Chocolate Cake (130g)      
mocno cmocno czekoladowo kremowe ciasto, kruchy 
ciasteczkowy sp d
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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
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Dodatkowy sos 4.99 PLN
ORZO green mayo · chipotle mayo · BBQ · ORZO mayo · ketchup 

ZOBACZ WSZYSTKIE DANIA NA INSTAGRAMIE 
      ORZO_RESTAURANTS!* 

*Kliknij w k łka nad zdjęciami

Śniadania
Zestaw z espresso 
tylko 29.99 zł!  
Bali Granola Bowl (370g)  
jogurt kokosowy eko-bio, granola z kakao 
eko-bio, bor wki, melon, granat 

Sweet Sweet French (200g)                    NOWOŚĆ!

mleczna chałka smażona na palonym 
ma le, karmelizowana gruszka z cukrem, 
brandy i anyżem, maliny, prażone pistacje, 
krem mascarpone

Perfect Morning (470g)
dwie kiełdwie kiełbaski chorizo, dwa ekologiczne jajka 
„0” eko-bio sadzone, pieczywo wypiekane 
na miejscu, rosties ziemniaczane, pieczarki 
marynowane w sosie Worcestershire, 
szczypiorek, ORZO mayo 

Nero Burger (370g)
czarna bułka ma lana, jajecznica z jajek 
„„0” eko-bio, ORZO mayo, ser cheddar, bekon

Eggs Benedict (290g)
mini brioche, 2 jajka „0” eko-bio pochè, sos 
ORZO béarnaise, szpinak blanszowany z 
czosnkiem, szczypiorek  

Eggs Benedict Salmon (340g)
mini briochmini brioche, 2 jajka „0” eko-bio pochè, łoso  
alaska ski, sos ORZO béarnaise, szpinak 
blanszowany z czosnkiem, szczypiorek 

Eggs Benedict Cotto (340g)
mini briochmini brioche, 2 jajka „0” eko-bio pochè, 
włoska szynka cotto, sos ORZO béarnaise, 
szpinak blanszowany z czosnkiem, 
szczypiorek 

Eggs Benedict Avocado (350g)
mini briochmini brioche, 2 jajka „0” eko-bio pochè, 
awokado Hass, sos ORZO béarnaise, szpinak 
blanszowany z czosnkiem, szczypiorek 

Breakfast Pizza (490g)
sos pomidorowy San Marzano, ser mozzarella, 
bekon, szpinak, jajko „0” eko-bio sadzone

Croque Monsieur (570g)
ggrzanka z chleba pszennego, ser Gruyère, 
szynka cotto, beszamel, jajko „0” eko-bio 
sadzone, szczypiorek 

25.99

25.99

25.99

25.99

25.99

32.99

3030.99

32.99

25.99

25.99

Kawy
Espresso (25ml)

Double Espresso (50ml)

Espresso Macchiato (30ml)

Café Romano (110ml)
czarna mrożona kawa, 
sok z cytrysok z cytryny, mięta, syrop trzcinowy 

ORZO Café (200ml)    
kawa zbożowa  

Café Americano (110ml)

Cappuccino (110ml)

Café Latte (200ml)  

Flat White (110ml)  

TTonic Espresso (165ml)
espresso, tonik, 
syrop z trawy cytrynowej 
Pumpkin Spice Latte (250ml)
espresso, mleko, syrop pumpkin spice, bita 
mietana, sos toffi

Chai Latte (250ml)
espespresso, przyprawa chai latte, mleko
Iced Coffee (500ml)
podw jne espresso, mleko, sos 
czekoladowy, bita mietana

Herbaty
Earl Grey Supreme (350ml)

Jasmine Tea (350ml)

PPeach Fruit (350ml)

Śniadania &Cocktails
Tylko w weekendy do godziny 13:00

Jajka “0” 
eko-bio

Dania zaw
ierają alergeny. Pełna lista składnik

w
 

i gram
atur dostępna po zeskanow

aniu kodu QR.

ZERO 
PALM OIL

7.99

11.99

9.99

16.99

14.99

13.99

1414.99

15.99

15.99

16.99

17.99

17.99

19.99

15.99

15.99

15.99

PL-EKO-01-001843

ZOBACZ WSZYSTKIE DANIA NA INSTAGRAMIE 
      ORZO_RESTAURANTS!* 

*Kliknij w k łka nad zdjęciami

*serwis 10% od 6 Gości

Piwa Beczkowe
Peroni Nastro Azzurro (0,25l/0,4l)   
Pilsner Urquell (0,3l/0,5l)

Książęce Złote Pszeniczne (0,5l)

Piwa Butelkowe
Książęce (0,5l)
CCzerwony Lager / Cherry ALE / IPA
Grolsch (0,45l)

Kozel Černý (0,5l)   
Hard Made (0,4l)   
Peach Ice Tea Crush / Raspberry Crush / 
Yuzu Crush / Pear Crush

Piwa Bezalkoholowe
LLech Free (0,33l)
Lager / Limonka z miętą
Hard Made Strawberry Crush 0% (0,4l)

Książęce Złote Pszeniczne 0% (0,5l)

Pirate Shotbox
Tropicales (6 shot w x 40ml)
Rum KRum Kraken, Hiszpa ska Mucha by El 
Botell n, sok z limonki, syrop trzcinowy

Napoje

Coca-Cola / Coca-Cola Zero /Fanta / 
Sprite / Kinley (0,25l)

Kropla Beskidu (0,33l)
niegazowana / delice
FFuzetea (0,25l)
brzoskwinia-hibiskus / cytryna-trawa 
cytrynowa
Cappy (0,25l)
pomara cz / jabłko / czarna porzeczka / 
grejpfrut
Woda / Water (0,75l)
woda niewoda niegazowana / woda gazowana   
Red Bull (0,25l) 
Classic / Sugarfree 

wieży sok (0,3l)  
grejpfrut/ pomara cza

Lemoniady & Ice Tea
Klasyczna cytrynowa (250ml)      
R żana (300ml)      
Grejpfrut - rozmaryn (250ml)     
Hibiscus Ice Tea (300ml)      
Jasmine Ice Tea (300ml)    
MaMatcha Ice Tea (300ml)        

Kawy
Espresso (25ml)

Double Espresso (50ml)

Espresso Macchiato (30ml)

Café Romano (110ml)
czarna mrożona kawa, 
sok z cytrysok z cytryny, mięta, syrop trzcinowy 
ORZO Café (200ml)    
kawa zbożowa  
Café Americano (110ml)

Cappuccino (110ml)

Café Latte (200ml)  
Flat White (110ml) 
TTonic Espresso (165ml)
espresso, tonik, 
syrop z trawy cytrynowej 
Pumpkin Spice Latte (250ml)
espresso, mleko, syrop pumpkin spice, bita 
mietana, sos toffi

Chai Latte (250ml)
espespresso, przyprawa chai latte, mleko
Iced Coffee (500ml)
podw jne espresso, mleko, sos 
czekoladowy, bita mietana

Herbaty
Earl Grey Supreme (350ml)

Jasmine Tea (350ml)

PPeach Fruit (350ml)

10.99/14.99
11.99/16.99
16.99

17.99

19.99
17.99
1717.99

15.99

15.99
15.99

42.99

9.99

9.99

9.99

9.99

16.99

15.99

1616.99

Dania zaw
ierają alergeny. Pełna lista składnik

w
 

i gram
atur dostępna po zeskanow

aniu kodu QR.

15.99
15.99
15.99
16.99
16.99
16.99

*serwis 10% od 6 Gości

7.99
11.99
9.99
16.99

14.99

13.99
1414.99
15.99
15.99
16.99

17.99

17.99

19.99

15.99
15.99
15.99

Piwa &Napoje



Dania zaw
ierają alergeny. Pełna lista składnik

w
 

i gram
atur dostępna po zeskanow

aniu kodu QR.

Pizza Napoletana
Dobierz gratis oliwę czosnkową lub chili! 
Zapytaj Kelnera.

Margherita (470g)
sos z pomidor w San Marzano, mozzarella, bazylia 
Cotto (500-600g)                         DOUBLE COTTO +6.99

sos z pomidosos z pomidor w San Marzano, mozzarella, 
pieczarki, włoska szynka Cotto, bazylia 
Serrano (580-660g)              DOUBLE SERRANO +9.99

sos z pomidor w San Marzano, mozzarella, 
szynka jam n Serrano Iberico, pomidory, bazylia 
Salami (500-580g)                  DOUBLE SALAMI +9.99

sos z pomidor w San Marzano, mozzarella, 
sasalami Spianata Piccante, jalapeño, bazylia
Mortadela (480-560g)   DOUBLE MORTADELA +8.99

biały sos z serem gorgonzola, mozzarella, 
Mortadella Bologna, prażone pistacje
Pancetta (440-490g)         DOUBLE PANCETTA +6.99

bibiały sos z serem Taleggio, mozzarella, 
karmelizowana gruszka, włoski boczek pancetta, 
orzechy włoskie, syrop klonowy, chilli
Pastrami (650-730g)          DOUBLE PASTRAMI +8.99

sos z pomidor w San Marzano, mozzarella, 
pastrami, czerwona cebula
Burratina (570-695g)         DOUBLE BURRATA +12.99

sos z pomidosos z pomidor w San Marzano, kremowa burrata, 
oliwa EV, siekane pistacje, bazylia

Seafood
Salmon Tropico (520g)      
łłoso , sos limonkowo-kokosowy, fenkuł, czosnek, 
pesto z suszonych krewetek, szpinak, cukinia, 
brokuły, limonka, makaron ORZO barwiony 
burakiem, pomidorki cherry

Pastrami Sandwich
Kanapki „panuozzi” na ciepło – w stylu i w cie cie 
neapolita skim. Z wegetaria skim colesławem.

RRoyal Pastrami (490g)             
ciasto napoletana, pastrami wołowe, ser cheddar, 
piklowany og rek, czerwona cebula, czerwona 
kapusta, sos majonezowo-chrzanowy z tabasco, 
mini korniszonki

Vegan Pastrami (490g)                        
ciciasto napoletana, ro linny                      , kapusta 
czerwona, piklowany og rek, czerwona cebula, 
mini korniszonki, sos majonezowo-chrzanowy z 
tabasco, masło orzechowe

29.99

39.99

40.99

42.99

42.99

37.99

443.99

44.99

54.99

39.99

39.99

36.99

29.99

Starters
Chicken Quesadilla (250g)   
quesadilla z kurczakiem, ser cheddar, 
kolendra, papryka, fasola czerwona, cebula, 
jalapeño, sos pomidorowy, kwa na mietana
Batatas Bravas (170/270g)   
frytki z frytki z batata, ser halloumi, chipotle mayo 
Antipasti Set (260g)               
serrano, mortadela z pistacjami, 
ser owczy, oliwki
Parmigiano Fries (170g)               NOWOŚĆ!

frytki, tarty parmezan, natka pietruszki, 
oliwa truflowa
FFoccacia (310g)                               NOWOŚĆ!

focaccia, oliwa z oliwek EV, czosnek, 
wieży rozmaryn, s l maldon 

Panco Calamari (155g)                 NOWOŚĆ!

kalmary w panierce panco, limonka, 
chipotle mayo, natka pietruszki 
Shrimps (155g)                               NOWOŚĆ!

kkrewetki tygrysie, sos winno-ma lany, 
czosnek, chili, natka pietruszki, pieczona 
gł wka czosnku, bagietka 
ORZOshi (4 kawałki)                       NOWOŚĆ!
autorskie ro linne rolki

AAvocado (nori, makaron ORZO barwiony 
kurkumą, sałata, awokado, philadelphia, 
og rek zielony, tempura, sezam, sos 
sojowy, imbir marynowany, sriracha)
Sweet SSweet Salmon (nori, makaron ORZO, 
sałata, łoso  pieczony w czarnej 
tempurze, philadelphia, tempura, sezam, 
imbir marynowany, sriracha)
GambeGambero (nori, makaron ORZO, sałata, 
krewetka pieczona, og rek zielony, 
philadelphia, imbir marynowany, 
tempura, sezam, sos sojowy, sriracha)

Salads
Burrata Mediterranea (320g)   
burburrata, pomidorki cherry, pomidorki cherry 
ż łte, czosnek, oliwa EV, kapary, grzanki 
ziołowe, bazylia, czerwona cebula 
karmelizowana z octem balsamicznym
Caesar Romano (300g)    
sasałata rzymska, sos cezar, kapary, pieczone 
pomidorki cherry, parmezan, grzanka  z 
pieczywa pszennego 
+9.99           kurczak (100g)
+14.99         krewetki (4 sztuki)

ZOBACZ WSZYSTKIE DANIA NA INSTAGRAMIE 
      ORZO_RESTAURANTS!* 

19.99

17.99/29.99

29.99

15.99

24.99

17.99

229.99

14.99

16.99

19.99

*serwis 10% od 6 Gości

Food &Cocktails

1

3

2

2

8

1

7

4

4

5

6

6

3

1

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

Dodatkowy sos 4.99 PLN
ORZO green mayo · chipotle mayo · BBQ · ORZO mayo · ketchup 

*Kliknij w k łka nad zdjęciami

Burgers &Fries  
Zestaw z frytkami i wegetaria skim colesławem

Guacamole Mexburger (660g)                          NOWOŚĆ!

wołowina premium 100%, podw jne guacamole z 
poł wki awokado, pomidor, czerwona cebula, 
chrupiąca sałata, ORZO mayo, ma lana bułka brioche
                          Cheeseburger (730g)                   
wołowina premium 100%, potr jny ser cheddar, og rek 
piklowany, pomidor, czerwona cebula, chrupiąca sałata, 
ORZO mayo, green mayo, ma lana bułka brioche

Chicken Burger (540g)                              
panierowane udko z kurczaka, sos BBQ, piklowany 
oog rek, czerwona cebula, chrupiąca sałata, ORZO mayo, 
ma lana bułka brioche

             Burger (670g)    
wołowina premium 100%, ser cheddar, og rek 
piklowany, pomidor, czerwona cebula, chrupiąca 
sałata, green mayo, ma lana bułka brioche

Grand Double Burger (840g)                            NOWOŚĆ!

podw jna wopodw jna wołowina premium 100%, podw jny ser 
cheddar, og rek piklowany, pomidor, czerwona cebula, 
chrupiąca sałata, ORZO mayo, green mayo, ma lana 
bułka brioche 

Crispy Burger (680g)     
panierowana szarpana wołowina premium 100%, ser 
cheddar, sos BBQ, pieczona papryka, papryczki 
jjalapeño, czerwona cebula, chrupiąca sałata, ORZO 
mayo, green mayo, czarna bułka ma lana

Beyond Burger (600g)       
ro linne nie-mięso Beyond, og rek piklowany, 
pomidor, czerwona cebula, chrupiąca sałata, 
vege ORZO mayo, ketchup, wega ska bułka brioche

Meats
DobieDobierz ekstra płatne dodatki i sos! Zapytaj Kelnera!

Prime Porto Rib (880g)        
długo pieczone żebro wołowe glazurowane w sosie 
porto, blanszowany szpinak z czosnkiem, frytki z batata

Chicken Milanesa (470g)                                   NOWOŚĆ!

szsznycel z piersi kurczaka panierowany w panco z 
parmezanem, sałata rzymska z sosem cezar, smażone 
ziemniaki, pomidorki cherry, salsa z tartych pomidor w 
z ziołami i czosnkiem

Rostbef Grillé (475g)                                          NOWOŚĆ!     
rrostbef sezonowany, frytki z oliwą truflową i natką 
pietruszki, chimichurri, colesław, s l maldon, pieprz 
młotkowany

Hereford Deluxe (800g)                         
ssezonowany na sucho 8 tygodni antrykot z ko cią, 
rozmaryn, masło klarowane, wieży pieprz, s l Maldon, 
colesław, frytki z oliwą truflową i natką pietruszki, 
chimichurri

Lore+5.99 BUŁKA BEZGLUTENOWAm Ipsum Pasta Fresca
Fusilloni Sepia (400g)      
czarny makaron fusillioni, krewetki, kalmary, 
sos winno-ma lany, czosnek, pomidorki 
cherry, parmezan, chili, sk rka 
z cytryny, natka pietruszki 
++14.99    podw jne krewetki (8 sztuk)

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

Spaghetti Pollo Loco (420g)      
mamakaron spaghetti, czosnek, chili, kurczak, 
przetarte pomidory, mietanka, parmezan, 
natka pietruszki

Tartufi Mafaldine (370g)      
makaron mafaldine, pasta truflowa, czosnek, 
masło, chili, mietanka, pieczone pomidorki 
cherry, pieprz młotkowany, rukola, parmezan
++9.99        kurczak (80g)
+14.99     krewetki (4 sztuki)

Spaghetti Aglio Olio (255g)            NOWOŚĆ!    
makaron spaghetti, czosnek, chili, oliwa z 
oliwek EV, natka pietruszki, parmezan
+14.99    krewetki (4 sztuk)

Kids
MinibuMiniburger (300g)          
mini bułka pszenna, panierowane udko 
kurczaka, ketchup, sałata, pomidor, frytki 

Spaghetti Pomidori (170g)        
makaron spaghetti, sos pomidorowy 
+9.99   pulpeciki wołowe (100g)

            łek (200g)         TYLKO W WEEKENDY!

rros ł z kury, makaron ORZO, marchewka 
gotowana, natka pietruszki       

Desserts
Ale słodko! Dwa dowolne 
desery tylko 29.99 zł! 
Maracuya Cheesecake (170g)      
kkultowy kremowy sernik ORZO, gorący 
karmel marakujowy

Tiramisu (120g)      
krem mascarpone, biszkopty, likier kawowy, 
kakao

Chocolate Cake (130g)      
mocno cmocno czekoladowo kremowe ciasto, kruchy 
ciasteczkowy sp d

54.99

47.99

39.99

42.99

57.99

43.99

4444.99

79.99

40.99

84.99

139.99

Dania zaw
ierają alergeny. Pełna lista składnik
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i gram
atur dostępna po zeskanow

aniu kodu QR.

47.99

39.99

39.99

42.99

29.99

18.99

17.99

9.99

18.99

17.99

16.99

*serwis 10% od 6 Gości
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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

1

7

2

Dodatkowy sos 4.99 PLN
ORZO green mayo · chipotle mayo · BBQ · ORZO mayo · ketchup 

ZOBACZ WSZYSTKIE DANIA NA INSTAGRAMIE 
      ORZO_RESTAURANTS!* 

*Kliknij w k łka nad zdjęciami

Śniadania
Zestaw z espresso 
tylko 29.99 zł!  
Bali Granola Bowl (370g)  
jogurt kokosowy eko-bio, granola z kakao 
eko-bio, bor wki, melon, granat 

Sweet Sweet French (200g)                    NOWOŚĆ!

mleczna chałka smażona na palonym 
ma le, karmelizowana gruszka z cukrem, 
brandy i anyżem, maliny, prażone pistacje, 
krem mascarpone

Perfect Morning (470g)
dwie kiełdwie kiełbaski chorizo, dwa ekologiczne jajka 
„0” eko-bio sadzone, pieczywo wypiekane 
na miejscu, rosties ziemniaczane, pieczarki 
marynowane w sosie Worcestershire, 
szczypiorek, ORZO mayo 

Nero Burger (370g)
czarna bułka ma lana, jajecznica z jajek 
„„0” eko-bio, ORZO mayo, ser cheddar, bekon

Eggs Benedict (290g)
mini brioche, 2 jajka „0” eko-bio pochè, sos 
ORZO béarnaise, szpinak blanszowany z 
czosnkiem, szczypiorek  

Eggs Benedict Salmon (340g)
mini briochmini brioche, 2 jajka „0” eko-bio pochè, łoso  
alaska ski, sos ORZO béarnaise, szpinak 
blanszowany z czosnkiem, szczypiorek 

Eggs Benedict Cotto (340g)
mini briochmini brioche, 2 jajka „0” eko-bio pochè, 
włoska szynka cotto, sos ORZO béarnaise, 
szpinak blanszowany z czosnkiem, 
szczypiorek 

Eggs Benedict Avocado (350g)
mini briochmini brioche, 2 jajka „0” eko-bio pochè, 
awokado Hass, sos ORZO béarnaise, szpinak 
blanszowany z czosnkiem, szczypiorek 

Breakfast Pizza (490g)
sos pomidorowy San Marzano, ser mozzarella, 
bekon, szpinak, jajko „0” eko-bio sadzone

Croque Monsieur (570g)
ggrzanka z chleba pszennego, ser Gruyère, 
szynka cotto, beszamel, jajko „0” eko-bio 
sadzone, szczypiorek 

25.99

25.99

25.99

25.99

25.99

32.99

3030.99

32.99

25.99

25.99

Kawy
Espresso (25ml)

Double Espresso (50ml)

Espresso Macchiato (30ml)

Café Romano (110ml)
czarna mrożona kawa, 
sok z cytrysok z cytryny, mięta, syrop trzcinowy 

ORZO Café (200ml)    
kawa zbożowa  

Café Americano (110ml)

Cappuccino (110ml)

Café Latte (200ml)  

Flat White (110ml)  

TTonic Espresso (165ml)
espresso, tonik, 
syrop z trawy cytrynowej 
Pumpkin Spice Latte (250ml)
espresso, mleko, syrop pumpkin spice, bita 
mietana, sos toffi

Chai Latte (250ml)
espespresso, przyprawa chai latte, mleko
Iced Coffee (500ml)
podw jne espresso, mleko, sos 
czekoladowy, bita mietana

Herbaty
Earl Grey Supreme (350ml)

Jasmine Tea (350ml)

PPeach Fruit (350ml)

Śniadania &Cocktails
Tylko w weekendy do godziny 13:00

Jajka “0” 
eko-bio

Dania zaw
ierają alergeny. Pełna lista składnik

w
 

i gram
atur dostępna po zeskanow

aniu kodu QR.

ZERO 
PALM OIL

7.99

11.99

9.99

16.99

14.99

13.99

1414.99

15.99

15.99

16.99

17.99

17.99

19.99

15.99

15.99

15.99

PL-EKO-01-001843

ZOBACZ WSZYSTKIE DANIA NA INSTAGRAMIE 
      ORZO_RESTAURANTS!* 

*Kliknij w k łka nad zdjęciami

*serwis 10% od 6 Gości

Piwa Beczkowe
Peroni Nastro Azzurro (0,25l/0,4l)   
Pilsner Urquell (0,3l/0,5l)

Książęce Złote Pszeniczne (0,5l)

Piwa Butelkowe
Książęce (0,5l)
CCzerwony Lager / Cherry ALE / IPA
Grolsch (0,45l)

Kozel Černý (0,5l)   
Hard Made (0,4l)   
Peach Ice Tea Crush / Raspberry Crush / 
Yuzu Crush / Pear Crush

Piwa Bezalkoholowe
LLech Free (0,33l)
Lager / Limonka z miętą
Hard Made Strawberry Crush 0% (0,4l)

Książęce Złote Pszeniczne 0% (0,5l)

Pirate Shotbox
Tropicales (6 shot w x 40ml)
Rum KRum Kraken, Hiszpa ska Mucha by El 
Botell n, sok z limonki, syrop trzcinowy

Napoje

Coca-Cola / Coca-Cola Zero /Fanta / 
Sprite / Kinley (0,25l)

Kropla Beskidu (0,33l)
niegazowana / delice
FFuzetea (0,25l)
brzoskwinia-hibiskus / cytryna-trawa 
cytrynowa
Cappy (0,25l)
pomara cz / jabłko / czarna porzeczka / 
grejpfrut
Woda / Water (0,75l)
woda niewoda niegazowana / woda gazowana   
Red Bull (0,25l) 
Classic / Sugarfree 

wieży sok (0,3l)  
grejpfrut/ pomara cza

Lemoniady & Ice Tea
Klasyczna cytrynowa (250ml)      
R żana (300ml)      
Grejpfrut - rozmaryn (250ml)     
Hibiscus Ice Tea (300ml)      
Jasmine Ice Tea (300ml)    
MaMatcha Ice Tea (300ml)        

Kawy
Espresso (25ml)

Double Espresso (50ml)

Espresso Macchiato (30ml)

Café Romano (110ml)
czarna mrożona kawa, 
sok z cytrysok z cytryny, mięta, syrop trzcinowy 
ORZO Café (200ml)    
kawa zbożowa  
Café Americano (110ml)

Cappuccino (110ml)

Café Latte (200ml)  
Flat White (110ml) 
TTonic Espresso (165ml)
espresso, tonik, 
syrop z trawy cytrynowej 
Pumpkin Spice Latte (250ml)
espresso, mleko, syrop pumpkin spice, bita 
mietana, sos toffi

Chai Latte (250ml)
espespresso, przyprawa chai latte, mleko
Iced Coffee (500ml)
podw jne espresso, mleko, sos 
czekoladowy, bita mietana

Herbaty
Earl Grey Supreme (350ml)

Jasmine Tea (350ml)

PPeach Fruit (350ml)

10.99/14.99
11.99/16.99
16.99

17.99

19.99
17.99
1717.99

15.99

15.99
15.99

42.99

9.99

9.99

9.99

9.99

16.99

15.99

1616.99

Dania zaw
ierają alergeny. Pełna lista składnik

w
 

i gram
atur dostępna po zeskanow

aniu kodu QR.

15.99
15.99
15.99
16.99
16.99
16.99

*serwis 10% od 6 Gości

7.99
11.99
9.99
16.99

14.99

13.99
1414.99
15.99
15.99
16.99

17.99

17.99

19.99

15.99
15.99
15.99

Piwa &Napoje

Czerwone
120/750 ml

Wino domowe

Koine   
Primitivo | Włochy 

Mucho Mas
TTempranillo / Syrah | Hiszpania 

Altos Ibéricos Crianza   
Rioja | Hiszpania 

Crudo Organic    
Nero d'Avola, Cabernet Sauvignon | Włochy 

Celeste Crianza Ribera Del Duero   
Tempranillo | Hiszpania 

BiałeBiałe
120/750 ml

Wino domowe

Esmeralda   
Gewürztraminer, Muscat | Hiszpania  

Banfi Fumaio   
Chardonnay, Sauvignon Blanc | Włochy

CCrudo Organic  
Crudo Catarratto, Zibibbo | Włochy  

Cordillera Curico     
Chardonnay | Chile  

Renaissance    
Riesling | Niemcy 

Szampan
7750 ml

Piper Heidsieck
Pinot Noir, Meunier, Chardonnay | Francja

Piper Heidsieck Riviera
Pinot Noir, Meunier, Chardonnay | Francja

Tattinger Brut Reserve
CChardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | 
Francja

  

Prosecco
120/750 ml

Wina bezalkoholowe
750 ml

Sangre De Toro Blanco   
0,00% - Muscat, D.O. Penedes | Hiszpania 

SangSangre De Toro Tinto  
0,00% - Syrah, D.O. Penedes | Hiszpania 

Spritz
Aperol Spritz (250ml)     
Aperol, prosecco, woda gazowana, 
pomara cza   

Peach Spritz (250ml) 
De De Kuyper Peachtree, sok grejpfrutowy, 
prosecco

Mocktails
bezalkoholowe

Virgin Mojito (250ml)     
limonka, mięta, syrop cukrowy, woda 
gazowana 

ViVirgin Orange Spritz (250ml) 
pomara czowy aperitif bezalkoholowy, 
bezalkoholowe prosecco, woda gazowana

Virgin Pornstar (200ml) 
mus marakuja, sok z limonki, syrop 
waniliowy, bezalkoholowe prosecco

The Aviator (300ml) 
Gin GoGin Gordons 0%, sok z cytryny, syrop 
fiołkowy, woda gazowana, wega ska 
pianka

Crodino (100ml) 
bezalkoholowy aperitif

14.99/79.99 

19.99/99.99 

19.99/99.99 

24.99/119.99 

24.99/119.99 

–/199.99

14.99/79.99 

19.99/99.99 

19.99/99.99 

24.99/119.99 

–/199.99 

–/199.99

379.99 

379.99

379.99

Dania zaw
ierają alergeny. Pełna lista składnik

w
 

i gram
atur dostępna po zeskanow

aniu kodu QR.

14.99/84.99

79.99

79.99

31.99

31.99

31.99

31.99

31.99

31.99

31.99

*serwis 10% od 6 Gości

Wines &Mocktails


