
AKTUALNE MENU NA WWW.ORANZERIA-RESTAURACJA.PL 

DANIA W DOSTAWIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU  

LUB Z ODBIOREM WŁASNYM  

23-27.11.2020. 

 

ZESTAWY DNIA W CENIE 20,70 zł: 
 

Poniedziałek 23.11:  

Ogórkowa z pieczywem jasnym || Kotlet schabowy panierowany z puree ziemniaczanym              
i surówką || Napój 200/330 ml 

 

Wtorek 24.11:  

Krem z selera z prażonym boczkiem || Bigos myśliwski ze śliwką i grzybami w zestawie              
z ziemniakami || Napój 200/330 ml  

 

Środa 25.11:  

Brokułowa z pieczywem jasnym || Roladka z kurczaka ze szpinakiem, z frytkami steakhouse, 
sosem szałwiowym i surówką || Napój 200/ 330 ml  

 

Czwartek 26.11:  

Żurek z jajkiem i pieczywem jasnym || Ręcznie lepione pierogi ruskie z okrasą i surówką || 
Napój 200/330 ml  

 

Piątek 27.11:  

Fasolowa z pieczywem jasnym || Penne ze świeżym łososiem, groszkiem i porem w sosie 
parmezanowym || Napój 200/330 ml  
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ZUPY (400 ml) 

Ogórkowa z pieczywem jasnym         4,70 zł  

Brokułowa z pieczywem jasnym         4,70 zł 

Żurek z jajkiem z pieczywem jasnym       7,70 zł 

Krem z selera z prażonym boczkiem        4,70 zł 

 
DANIA GŁÓWNE 

Roladka z kurczaka ze szpinakiem, frytkami steakhouse, sosem szałwiowym  19,70 zł 
i surówką  

Polędwiczka wieprzowa w sosie pieprzowym z puree makowym,     22,70 zł 
karmelizowaną pietruszką i marchewką            

Burger wołowo-wieprzowy z grillowanym tofu z frytkami i sosem czosnkowym  24,70 zł 

Schabowy panierowany z puree ziemniaczanym i zestawem surówek   19,70 zł 

Morszczuk saute z warzywami po chińsku, sosem imbirowym i ryżem cytrynowym 25,70 zł  

Burger firmowy z ciecierzycy z frytkami i sosem czosnkowym    22,70 zł  
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MAKARONY  

Penne ze świeżym łososiem, groszkiem i porem w sosie parmezanowym   19,70 zł 
 
Spaghetti carbonara z boczkiem, czarnym pieprzem i sosem śmietanowym  19,70 zł  

 
SAŁATKI (w zestawie z grzankami) 

Sałatka grecka z sosem vinegret         15,70 zł  
 
Sałatka z grillowanym kurczakiem z sosem czosnkowym     17,70 zł  
 
Sałatka ze świeżym łososiem z sosem vinegret      17,70 zł  

 
WYROBY GARMAŻERYJNE: 

Pierogi z mięsem (8 sztuk, z okrasą)        13,70 zł  
 
Pierogi ruskie (8 sztuk, z okrasą)         13,70 zł  
   
Naleśniki z serem i owocami (2 sztuki)         13,70 zł
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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 09:00-15:00 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 złotych,  
bezpłatna dostawa przy zamówieniu powyżej 40,00 złotych.  


