Menu Grupowe
ostre

do dzielenia się

beyond meat

90 PLN / osoba
wege

ZERO
PALM OIL

vegan

Starters zimne
Deska tapas
Canapés z wegańskim tatarem Beyond
z suszonymi malinowymi pomidorami
San Marzano, oliwa, bagietka korzenna,
vegan chipotle mayo, sałata
Canapés z salami piccante, bagietka korzenna,
ORZO mayo, sałata
Canapés z pastą truﬂową, bagietka korzenna,
ORZO mayo, sałata, pasta z serka Philadelphia
oraz pasty z czarnej truﬂi z suszonymi
pomidorami z bazylią i orzechami

Halloumi Salad Bowl – grillowany ser halloumi,
pieczone warzywa korzeniowe, pieczone
pomidorki cherry, burak, ogórek zielony, klasyczny
winegret
Mini Tabbouleh – kasza pęczak barwiona
kurkumą, komosa czarna, natka pietruszki, cebula
czerwona, papryka czerwona, mięta, klasyczny
winegret, granat

Canapés z tagliatą wołową, bagietka korzenna,
ORZO mayo, różowa polędwica wołowa, por
z suszonymi pomidorami w occie balsamicznym

Deska Antipasti – hiszpańska szynka Serrano,
włoskie salami piccante, włoska burrata z okolic
Bari, włoska mortadela z pistacją, ser Taleggio,
Gorgonzola, oliwki hiszpańskie, papryczki
pepperoni, cząstki pomarańczy, orzechy włoskie,
peppe
świeża bazylia

Coca Catalana – mini kawałki pizzy na zimno
z kozim serem, konﬁturą z czerwonej cebuli
i pieczonymi pomidorkami cherry

Pieczywo i masło – piadina / bagietka
korzenna / masło smakowe
* kieliszek ORZOcello własnej produkcji
dla każdego Gościa

orzo.pl

orzo.restaurants

Dania zawierają alergeny. Lista pełnych składnik w
i gramatur dostępna po zeskanowaniu kodu QR

Menu Grupowe
ostre

do dzielenia się

160 PLN / osoba

beyond meat

wege

ZERO
PALM OIL

vegan

Starters zimne

Starters ciepłe

Deska tapas

Pierożki gotowane na parze – w cieście wonton,
wołowina rasy Black Angus sezonowana 8 tyg.,
koreański sos sojowy

Canapés z wegańskim tatarem Beyond
z suszonymi malinowymi pomidorami
San Marzano, oliwa, bagietka korzenna,
vegan chipotle mayo, sałata
Canapés z salami piccante, bagietka korzenna,
ORZO mayo, sałata
Canapés z pastą truﬂową, bagietka korzenna,
ORZO mayo, sałata, pasta z serka Philadelphia
oraz pasty z czarnej truﬂi z suszonymi
pomidorami z bazylią i orzechami
Canapés z tagliatą wołową, bagietka korzenna,
ORZO mayo, różowa polędwica wołowa, por
z suszonymi pomidorami w occie balsamicznym
Coca Catalana – mini kawałki pizzy na zimno
z kozim serem, konﬁturą z czerwonej cebuli
i pieczonymi pomidorkami cherry

Que
Quesadilla
– tortilla, kurczak grilowany, ser cheddar,
papryka pieczona, kolendra, czerwona fasola,
cebula, jalapeño, kwaśna śmietana, limonka,
kolendra
Donaty ziemniaczane w panko – z papryką
wędzoną / z kurczakiem / z dorszem
Podawane z 3 dipami – vegan mayo wasabi /
aaBBQ wiśniowy / green mayo
* kieliszek ORZOcello własnej produkcji
dla każdego Gościa

Halloumi Salad Bowl – grillowany ser halloumi,
pieczone warzywa korzeniowe, pieczone pomidorki
cherry, burak, ogórek zielony, klasyczny winegret
Mini Tabbouleh – kasza pęczak barwiona kurkumą,
komosa czarna, natka pietruszki, cebula czerwona,
papryka czerwona, mięta, klasyczny winegret,
granat
Deska Antipasti – hiszpańska szynka Serrano,
włoskie salami piccante, włoska burrata z okolic
Bari, włoska mortadela z pistacją, ser Taleggio,
Gorgonzola, oliwki hiszpańskie, papryczki
pepperoni, cząstki pomarańczy, orzechy włoskie,
świeża bazylia
ORZOshi warzywne rolki w tempurze
Man – nori, makaron ORZO, wasabi mayo,
Mango
sałata, mango, awokado
Crab – nori, makaron ORZO, wasabi mayo,
sałata, paluszki krabowe, ogórek zielony
Pieczywo i masło – piadina / bagietka korzenna /
masło smakowe

ORZO.pl

orzo.restaurants

Dania zawierają alergeny. Lista pełnych składnik w
i gramatur dostępna po zeskanowaniu kodu QR
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Menu Grupowe
ostre

do dzielenia się

200 PLN / osoba

beyond meat

wege

ZERO
PALM OIL

vegan

Starters zimne

Starters ciepłe

Deska tapas

Pierożki gotowane na parze – w cieście wonton,
wołowina rasy Black Angus sezonowana 8 tyg.,
koreański sos sojowy

Canapés z wegańskim tatarem Beyond
z suszonymi malinowymi pomidorami
San Marzano, oliwa, bagietka korzenna,
vegan chipotle mayo, sałata
Canapés z salami piccante, bagietka korzenna,
ORZO mayo, sałata
Canapés z pastą truﬂową, bagietka korzenna,
ORZO mayo, sałata, pasta z serka Philadelphia
oraz pasty z czarnej truﬂi z suszonymi
pomidorami z bazylią i orzechami
Canapés z tagliatą wołową, bagietka korzenna,
ORZO mayo, różowa polędwica wołowa, por
z suszonymi pomidorami w occie balsamicznym
Coca Catalana – mini kawałki pizzy na zimno
z kozim serem, konﬁturą z czerwonej cebuli
i pieczonymi pomidorkami cherry
Halloumi Salad Bowl – grillowany ser halloumi,
pieczone warzywa korzeniowe, pieczone pomidorki
cherry, burak, ogórek zielony, klasyczny winegret
Mini Tabbouleh – kasza pęczak barwiona kurkumą,
komosa czarna, natka pietruszki, cebula czerwona,
papryka czerwona, mięta, klasyczny winegret,
granat
Deska Antipasti – hiszpańska szynka Serrano,
włoskie salami piccante, włoska burrata z okolic
Bari, włoska mortadela z pistacją, ser Taleggio,
Gorgonzola, oliwki hiszpańskie, papryczki
pepperoni, cząstki pomarańczy, orzechy włoskie,
świeża bazylia
ORZOshi warzywne rolki w tempurze
Man – nori, makaron ORZO, wasabi mayo,
Mango
sałata, mango, awokado
Crab – nori, makaron ORZO, wasabi mayo,
sałata, paluszki krabowe, ogórek zielony
Pieczywo i masło – piadina / bagietka korzenna /
masło smakowe

ORZO.pl

orzo.restaurants

Que
Quesadilla
– tortilla, kurczak grilowany, ser cheddar,
papryka pieczona, kolendra, czerwona fasola,
cebula, jalapeño, kwaśna śmietana, limonka,
kolendra
Donaty ziemniaczane w panko – z papryką
wędzoną / z kurczakiem / z dorszem
Podawane z 3 dipami – vegan mayo wasabi /
aaBBQ wiśniowy / green mayo

l

Dania główne do wyboru
Chicken Milanese Cezar – ﬁlet z piersi kurczaka w
panco, parmezan, salsa pomidorowa, sałata rzymska
z sosem cezar, zapiekane młode ziemniaczki
ORZO Carbonara – makaron ORZO, śmietanka,
OR
włoskie guanciale, pieprz młotkowany, żółtko, natka
pietruszki
Salmon Tropico – pieczony ﬁlet z łososia, sos
limonkowo-kokosowy, fenkuł, czosnek, szpinak,
cukinia, brokuły, makaron ORZO barwiony burakiem
Stek z kalaﬁora – marynowany w tahini
paprykowym, gnocchi buraczane, wegańskie pesto
bazyliowe

Desery do wyboru
Sernik kermowy z serkiem Philadelphia,
karmel, marakuja
Brownie z musem wiśnia-yuzu
* kieliszek ORZOcello własnej produkcji
dla każdego Gościa

Dania zawierają alergeny. Lista pełnych składnik w
i gramatur dostępna po zeskanowaniu kodu QR

