MENU
Godziny otwarcia: Pon-Nd 12:00-22:00
Tel do zamówień +48 22 782 32 69
Imprezy i catering: 794-667-400
E-mail: kontakt@restauracjaoranzeria.com
www.restauracjaoranzeria.com

Przystawki
Tatar z łososia /fankuł/świeży ogórek/prażony sezam/olej sezamowy
Salmon tartare /fancyle / fresh cucumber / roasted sesame / sesame oil

32 zł

Tatar wołowy /cebulka/ogórkiem/kaparami/anchois/marynowanym grzybkiem
Beef tartare/onion / cucumber / capers / anchovies / pickled mushroom

32 zł

Krewetki w sosie winno -maślanym /pomidorki cherry/chlebek z własnego wypieku
Prawns in wine-butter sauce / cherry tomatoes / home-made bread

32 zł

Zupy
Rosół z perliczki /domowy makaron

18 zł

Guinea fowl broth / homemade pasta

Żurek królewski/ grillowana kiełbasa / jajko
Sourdough soup / grilled sausage / egg

18 zł

Krem z pieczonej marchewki i batata/mleko kokosowe/prażone migdały/oliwa
szczypiorkowa/twaróg
Roasted carrot and sweet potato cream / coconut milk / roasted
almonds / chives oil / cottage cheese

16 zł

Śródziemnomorska zupa rybna
Mediterranean fish soup

19 zł
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Drugie Dania Mięsne
Konfitowane udo kacze/kluski śląskie/mus z buraka/sos wiśniowy/
karmelizowana gruszka
Confit duck thigh / Silesian dumplings / beetroot mousse / cherry sauce /
caramelized pear

39 zł

Burger wołowy z bekonem/bułka własnego wypieku/cheddar/relish pomidorowy/
rukola/majonez wasabi/świeże warzywa/frytki
Beef burger with bacon / homemade roll / cheddar / tomato relish / arugula /
wasabi mayonnaise / fresh vegetables/fries

38 zł

Stek z polędwicy wołowej/ziemniaki pieczone ze świeżym twarożkiem/
blanszowane szparagi/sos bearnaise
Beef tenderloin steak / potatoes baked with fresh cottage cheese / blanched
asparagus / bearnaise sauce

65 zł

Sznycel wieprzowy/frytki belgijskie/sałatka wiosenna
Pork schnitzel / Belgian fries / spring salad

36 zł

Kurczak kukurydziany supreme/frytki z batata/pikantna salsa z mango
Corn chicken supreme / sweet potato fries / spicy mango salsa

38 zł

Pieczona polędwica z dorsza/czarna soczewica/młody szpinak/oliwa
szczypiorkowa
Roasted cod loin / black lentils / young spinach / chives oil

49 zł

Makarony
Pasta di scampi/tagliatelle/krewetki/pomidor malinowy/sos winno-maślany/
chorizo
Pasta di scampi / tagliatelle / shrimps / raspberry tomato / wine-butter sauce /
chorizo

34 zł

Tortellini z ricottą i suszonymi grzybami/sos winno-maślany/pomidorki
cherry/parmezan
Tortellini with ricotta and dried mushrooms/wine-butter sauce/cherry tomatoes
parmesan

29 zł
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Sałaty
Sałatka cezar/grillowana pierś z kurczaka /krucha sałata/ sos anchois/ parmezan/
boczek/pomidorki cherry
Caesar salad /grilled chicken breast/crispy lettuce/anchovy sauce/ Parmesan/
bacon/cherry tomatoes

32 zł

Sałatka z grillowanym kozim serem/świeże owoce/karmelizowane gruszka/
sos malinowy/orzechy
Salad with grilled goat cheese / fresh fruit / caramelized pear /
raspberry sauce / nuts

32 zł

Sałatka z pieczonym rostbefem/mix kruchych sałat/pomidorki cherry/sos anchois/
dressing worcester/parmezan/grzanki
Roasted roast beef salad / mix of crispy lettuces / cherry tomatoes / anchovy
sauce / dressing worcester / parmesan / croutons

34 zł

Dania dla Dzieci
Rosołek z domowym makaronem
Broth with homemade noodles

12 zł

Naleśniki z owocami i sosem malinowym
Pancakes with fruit and raspberry sauce

16 zł

Nuggetsy z kurczaka z frytkami
Chicken nuggets with fries

19 zł

Desery
Beza z owocami i mascarpone
Meringue with fruit and mascarpone

18 zł

Panna cotta kawowa/sos wiśniowy/prażone migdały
Coffee panna cotta / cherry sauce / roasted almonds

18 zł
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PIZZA
MARGHERITA- sos pomidorowy/ ser/ oregano
22 zł
CAPRICIOSA- sos pomidorowy/ ser/ szynka/ pieczarki
27 zł
HAWAII- sos pomidorowy/ ser/ szynka/ ananas
28 zł
CACIATORE- sos pomidorowy/ ser/ salami/ oliwki czarne
28 zł
CARBONARA- sos śmietanowy/ boczek/ cebula/ jajko/ świeżo mielony pieprz
30 zł
POLLO E SPINACCHI- sos pomidorowy/ ser/ kurczak/ pieczarki/ szpinak/ czosnek
30 zł
QUATTRO FORMAGGI- sos śmietanowy/ ser mozzarella/ gorgonzola/ brie/ parmezan
30 zł
VEGETARIANA- sos pomidorowy/ser/pieczarki/cebula/ papryka/ kukurydza/ cukinia/ bakłażan/
pomidory
28 zł
CAPRESE-sos pomidorowy/ ser/ pomidory/ mozzarella/ bazylia
28 zł
PARMA- sos pomidorowy/ ser/ szynka parmeńska/ rukola/ parmezan/ pomidorki cherry
35 zł
PICANTE- sos pomidorowy/ ser/ salami picante/ papryczka pepperoni/ cebula
30 zł
RIVIERA- sos pomidorowy/ ser/ szynka/ salami/ boczek/ kurczak/ czosnek/ cebula
34 zł
SCAMPI- sos pomidorowy/ ser/ czosnek/ krewetki/ pomidorki cherry/ natka pietruszki
35 zł
FOCACCIA- sól morska, oliwa z oliwek, rozmaryn
14 zł
Kompozycja własna- Margarita + dowolne składniki
22 zł + cena składnika
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