
AKTUALNE MENU NA WWW.ORANZERIA-RESTAURACJA.PL 

 

DANIA W DOSTAWIE LUB Z ODBIOREM WŁASNYM  

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU  

14.09 - 18.09.2020.  

 

CODZIENNIE ŚWIEŻY ZESTAW DNIA ZA JEDYNE 

 

20,70 ZŁ!! 
 

• zupa dnia 250 ml, danie dnia, napój o pojemności 0,2l / 0,33l  
• codziennie inny zestaw!  
• (szczegóły pod numerem 81 44 14 595 i na www.oranzeria-restauracja.pl)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MENU NA TYDZIEŃ 14.09 - 18.09.2020. 

ZESTAWY DNIA W CENIE 20,70 zł: 
 

Poniedziałek 14.09:  

Barszcz czerwony zabielany z pieczywem  

Filet z kurczaka zawijany w boczku pod sosem bazyliowym podany z domowymi frytkami 
i surówką, w zestawie również napój 200/330 ml 

 

Wtorek 15.09:  

Żurek z jajkiem z pieczywem  

Schab sous vide pod sosem pieczeniowym podany z puree ziemniaczanym i glazurowanymi mini-
marchewkami, w zestawie również napój 200/330 ml  

 

Środa 16.09:  

Zupa wiejska z pieczywem 

Kotlet mielony z ryżem i zasmażanymi buraczkami, w zestawie również napój 200/330 ml 

 

Czwartek 17.09:  

Zupa ogórkowa z pieczywem 

Makaron penne z kurczakiem i pesto z zielonego chilli i kolendry z posypką z orzecha włoskiego, 
w zestawie również napój 200/330 ml  

 

Piątek 18.09:  

Zupa fasolowa z pieczywem 

Tortilla z tuńczykiem, z frytkami i sosem tatarskim, w zestawie również napój 200/330 ml  

 

 



 

ŚNIADANIA (dostępne w godzinach 9-11):  

Zestaw śniadaniowy (jajecznica, ser żółty, wędlina, parówka, pomidor, ogórek)         10,70 zł 

Jajecznica (na maśle/ na szynce/ na boczku + pieczywo, masło)             7,70 zł/9,70 zł 

 

MAKARONY  

Penne z kurczakiem z pesto z zielonego chilli i kolendry z posypką z orzecha włoskiego  
            19,70 zł 

Spaghetti wege z wakame, suszonymi pomidorami i oliwkami     17,70 zł 

 

SAŁATKI (w zestawie z grzankami) 

Sałatka grecka z sosem winegret         15,70 zł  

Sałatka z grillowanym kurczakiem z sosem czosnkowym     17,70 zł  

Sałatka ze świeżym łososiem z sosem winegret      17,70 zł  

 

WYROBY GARMAŻERYJNE: 

Naleśniki z serem i owocami          13,70 zł  

Pyzy z mięsem i ze skwarkami         13,70 zł  

Kopytka szpinakowe z sosem serowym        13,70 zł  

 

 

 

 

 

 



 

MENU NA TYDZIEŃ 14.09 - 18.09.2020.  

 

ZUPY (400 ml) 

Barszcz czerwony zabielany z pieczywem        4,70 zł  

Żurek z jajkiem z pieczywem         7,70 zł 

Zupa ogórkowa z pieczywem          4,70 zł 

Rosół drobiowy z makaronem          4,70 zł 

 

 

DANIA GŁÓWNE 

Filet z kurczaka zawijany w boczku pod sosem bazyliowym 
podany z domowymi frytkami i surówką       19,70 zł  

Schab sous vide pod sosem pieczeniowym podany z puree ziemniaczanym 
i glazurowanymi mini-marchewkami       19,70 zł  

Burger wołowo-wieprzowy z frytkami i sosem czosnkowym     23,70 zł  

Łosoś pieczony w sezamie na pęczotto z curry z groszkiem cukrowym   25,70 zł  

Kotlet mielony z ryżem białym i zasmażanymi buraczkami     17,70 zł  

Tortilla z tuńczykiem, z frytkami i sosem tatarskim     19,70 zł  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MENU NA TYDZIEŃ 14.09 - 18.09.2020.  

 

DANIA DLA DZIECI 

 

Kawałki kurczaka w kukurydzianej panierce z frytkami i łagodnym ketchupem   13,70 zł  

Kotlecik schabowy z gotowanymi ziemniakami i surówką z marchewki i jabłka    13,70 zł  

Penne z delikatnym sosem pomidorowym        12,70 zł  

 

 

NAPOJE 

 

Sok Toma 1 l (pomarańcza, czarna porzeczka, grapefruit, jabłko)           9,00 zł 

Sok Toma 0,33 l (pomarańcza, czarna porzeczka, grapefruit, jabłko)      5,00 zł 

Pepsi, 7UP, Mirinda 0,85l            7,00 zł  

 

INFORMACJE DODATKOWE:  

�      Zamówienia w godzinach 10:00-15:00 pod numerem telefonu 81 44 14 595; dostawy do 16:00; 

�      Przy zamówieniu powyżej 100,00 zł deser gratis (do każdego zamówionego dania głównego); 

�      Płatność przy odbiorze kartą lub gotówką (prosimy o odliczone kwoty);  

�      Bezpłatne dostawy realizujemy w dzielnicach: Wrotków, Dziesiąta, Bronowice, Czuby,    
Węglinek, os. Nałkowskich; dostawa poza strefą wiąże się z dodatkową opłatą 5,00 zł. 
Bezpłatne dostawy powyżej 40,00 zł.  

   


