
ostre                     do dzielenia się                      beyond meat                    wege                    vegan

ORZO.pl                   orzo.restaurants        Dania zawierają alergeny. Pełna lista składnikw 
i gramatur dostępna po zeskanowaniu kodu QR.

Pizza Ronda 
Autorska pizza w stylu neapolitańskim

Margherita (630g)
sos pomidorowy San Marzano, bazylia, 
ser mozzarella 

Cotto (720g)
sos pomidosos pomidorowy San Marzano, bazylia, 
ser mozzarella, pieczarki, szynka cotto 

Serrano (760g)
sos pomidorowy San Marzano, bazylia, 
ser mozzarella, pomidory, szynka 
serrano, rukola 

Salami Piccante (670g)   
sos pomidosos pomidorowy San Marzano bazylia, 
ser mozzarella, salami piccante, jalapeño 

Mortadela Pistacia (620g) 
biały sos z gorgonzolą, ser mozzarella, 
mortadela z pistacją, prażone pistacje

Taleggio Pear (540g) 
biały sos z serem taleggio, mozzarella, 
ppancetta, karmelizowana gruszka, orzechy 
włoskie, syrop klonowy, chilli 

Salads
Burrata (400g)   
burburrata z Bari, pomidory malinowe, żłte i 
czarne, pomidorki cherry pieczone, 
pomidorki cherry żłte marynowane, salsa 
z tartych pomidorw, bazylia, mizuna, 
owoc kaparowca, oliwa

Cesarea (200g)    
sasałata rzymska, sos cezar, kapary, pieczone 
pomidorki cherry, parmezan, grzanka  z 
pieczywa pszennego 
+10 PLN    kurczak (110g)
+15 PLN    krewetki tygrysie (110g)

29 PLN

39 PLN

39 PLN

39 PLN

39 PLN

39 PLN

29 PLN

34 PLN

29 PLN

Starters
Sharing is caring! 
Chicken Quesadilla (550g)   
quesadilla z grillowanym kurczakiem, 
ser cheddaser cheddar, kolendra, papryka, fasola 
czerwona, cebula, jalapeño, sos 
pomidorowy, kwana mietana

Hummus Mezze (430g)   
hummus klasyczny, hummus buraczany, 
zielone oliwki, oliwa, sumak, granat, 
natka pietruszki, marynowany batat, 
piadina, piadina, słupki warzyw sezonowych 

Batatas Bravas (250g)   
frytki z batata, ser halloumi, 
chipotle mayo 

Antipasti Set (520g) 
Serrano, mortadela z pistacjami, 
ser owczy, oliwki, hummus buraczany, 
papaluszki chlebowe 

Seafood
Salmon Tropico (560g)      
łłoso, sos limonkowo-kokosowy, fenkuł, 
czosnek, pesto z suszonych krewetek, 
szpinak, cukinia, brokuły, limonka, 
zapiekanka ziemniaczana, makaron ORZO 
barwiony burakiem, pomidorki cherry 

Mule Deliziose (770g)   
mule, sos winno-malany, cebula, 
cczosnek, natka pietruszki, grzanka 
z pszennego pieczywa 

Mixto Di Mare (740g)     
mule, omiorniczka, pomidorki cherry, 
cebula, czosnek, natka pietruszki, sos 
winno-malany, grzanka z pieczywa 
pszennego 

29 PLN

29 PLN

29 PLN

49 PLN

55 PLN

49 PLN

55 PLN

* serwis 10% od 6 osóbeko-bio

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
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ORZOshi              LIMITOWANE!
Autorskie rolki roślinne 

Mango Roll (1 rolka)
nori, makaron ORZO, sałata, awokado, 
mango, tempura, wasabi mayo, sezam 
prażony, sos sojowy 

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

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

Beyond Burger (600g)       
wegaska bułka brioche, wegaskie 
mięso Bmięso Beyond     , wegaskie ORZO mayo, 
sałata, pomidor, ogrek piklowany, czerwona 
cebula, ketchup, frytki

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

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

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

Stek Haché (340g)    
stek z siekanej wołowiny z dodatkiem 
suszonych  pomidorw 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-malany, czosnek, 
pomidorki cherry, parmezan, chilli, skrka 
z cytryny, natka pietruszki 

                          Carbonara (380g)      
makaron orzo, mietanka, guanciale, 
pieprz młotkowany, żłtko 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 winia-yuzu 

Bread Brûlée (175g)
cczerstwa bagietka korzenna (zero-waste), 
karmel, mleko krowie, żłtka jajek „0”

45 PLN

45 PLN

45 PLN

45 PLN

45 PLN

95 PLN

49 PLN

75 PLN

ostre                     do dzielenia się                      beyond meat                    wege                    vegan

ORZO.pl                   orzo.restaurants        Dania zawierają alergeny. Pełna lista składnikw 
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
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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 malana, 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 alaskaski, 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     , 
borwki, 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 składnikw 
i gramatur dostępna po zeskanowaniu kodu QR.

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

ZERO 
PALM OIL
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Kaja


