
Starters Zimne
Deska Tapas Canapés

Canapés z wegańskim tatarem Beyond z pomidorami (suszonymi, 
malinowymi i San Marzano) oliwa, bagietka korzenna, vegan chipotle 
mayo, sałata 

CCanapés 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 mortadela z pistacją, Gorgonzola Picante, hiszpański ser owczy, 
papryczki pepperoni, orzechy włoskie, świeża bazylia 

Finger Food

ORZOshi rolki w tempurze

AAvocado – nori, makaron ORZO barwiony kurkumą, sałata, ogórek 
zielony, awokado, sriracha, sezam

Crab – nori, makaron ORZO, sałata, paluszki krabowe, philadelphia, 
ogórek zielony, sriracha, sezam

Sweet Salmon – nori, makaron ORZO, łosoś w czarnej tempurze, 
philadelphia, sriracha, sezam

Pink Truffle – z serkiem philadelphia i pastą truflową

TTortilla Española – ziemniaczana tortilla z brokułem

Bowls

Sałatka Cezar – sałata rzymska, sos cezar, parmezan, pomidorki cherry

Sałatka Panzanella – kolorowe pomidorki cherry, karmelizowana 
czerwona cebula, ocet balsamiczny, grzanki brioche, kapary, świeża 
bazylia, oliwa

Starters Ciepłe
PiePierożki gotowane na parze – w cieście wonton, wołowina rasy Black Angus 
sezonowana 8 tyg., koreański sos sojowy, szczypiorek

ORZO Purple Arancini – makaron ORZO barwiony sokiem z czerwonej 
kapusty, beszamel, mozzarella, cheddar, panierka panco

Mini Desery
Waniliowa panna cotta z musem truskawkowym 

Mus czekoladowy 

Mus chMus chałwowy 

Mus solony karmel

Kieliszek ORZOcello własnej produkcj dla każdego Gościa

199 PLN netto / osoba 

Starters Zimne
Deska Tapas Canapés

Canapés z wegańskim tatarem Beyond z pomidorami (suszonymi, 
malinowymi i San Marzano) oliwa, bagietka korzenna, vegan chipotle mayo, 
sałata 

CCanapés 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 
mortadela z pistacją, Gorgonzola Picante, hiszpański ser owczy, papryczki 
pepperoni, orzechy włoskie, świeża bazylia

Finger Food

ORZOshi rolki w tempurze

AAvocado – nori, makaron ORZO barwiony kurkumą, sałata, ogórek 
zielony, awokado, sriracha, sezam

Crab – nori, makaron ORZO, sałata, paluszki krabowe, philadelphia, 
ogórek zielony, sriracha, sezam

Sweet Salmon – nori, makaron ORZO, łosoś w czarnej tempurze, 
philadelphia, sriracha, sezam

Pink Truffle – z serkiem philadelphia i pastą truflową

TTortilla Española – ziemniaczana tortilla z brokułem

Bowls

Sałatka Cezar – sałata rzymska, sos cezar, parmezan, pomidorki cherry

Sałatka Panzanella – kolorowe pomidorki cherry, karmelizowana czerwona 
cebula, ocet balsamiczny, grzanki brioche, kapary, świeża bazylia, oliwa

Starters Ciepłe
PiePierożki gotowane na parze – w cieście wonton, wołowina rasy Black Angus 
sezonowana 8 tyg., koreański sos sojowy, szczypiorek

ORZO Purple Arancini – makaron ORZO barwiony sokiem z czerwonej kapusty, 
beszamel, mozzarella, cheddar, panierka panco

Danie Główne do wyboru
Chicken Milanese Cezar – filet z piersi kurczaka w panco, parmezan, salsa 
pomidorowa, sałata rzymska z sosem cezar, zapiekane młode ziemniaki

ORORZO Carbonara – makaron ORZO, śmietanka, 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 w panierce z paprykowego tahini – marynowany w maśle 
orzechowym, oleju sezamowym, sosie sojowym, srirachy, imbirze, czosnku i 
limonce, gnocchi buraczane, wegańskie pesto bazyliowe 

Mini deseryMini desery
Waniliowa panna cotta z musem truskawkowym 

Mus czekoladowy 

Mus chałwowy 

Mus solony karmel

Kieliszek ORZOcello własnej produkcji dla każdego Gościa

Starters Zimne
Deska Tapas Canapés

Canapés z wegańskim tatarem Beyond z pomidorami (suszonymi, 
malinowymi i San Marzano) oliwa, bagietka korzenna, vegan chipotle 
mayo, sałata 

CCanapés 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 mortadela z pistacją, Gorgonzola Picante, hiszpański ser owczy, 
papryczki pepperoni, orzechy włoskie, świeża bazylia 

Finger Food

ORZOshi rolki w tempurze

AAvocado – nori, makaron ORZO barwiony kurkumą, sałata, ogórek 
zielony, awokado, sriracha, sezam

Crab – nori, makaron ORZO, sałata, paluszki krabowe, philadelphia, 
ogórek zielony, sriracha, sezam

Sweet Salmon – nori, makaron ORZO, łosoś w czarnej tempurze, 
philadelphia, sriracha, sezam

Pink Truffle – z serkiem philadelphia i pastą truflową

TTortilla Española – ziemniaczana tortilla z brokułem

Bowls

Sałatka Cezar – sałata rzymska, sos cezar, parmezan, pomidorki cherry

Sałatka Panzanella – kolorowe pomidorki cherry, karmelizowana 
czerwona cebula, ocet balsamiczny, grzanki brioche, kapary, świeża 
bazylia, oliwa

Kieliszek ORZOcello własnej produkcji dla każdego Gościa

149 PLN netto / osoba69 PLN netto / osoba 

Menu Grupowe
wegeteriaskie                  wegaskie


