
DANIA W DOSTAWIE LUB Z ODBIOREM WŁASNYM  

OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY  

11-16 stycznia 2021 

AKTUALNE MENU ZAWSZE NA www.oranzeria-restauracja.pl  
 

ZESTAWY DNIA W CENIE 22,70 zł: 
 

Poniedziałek 11.01:  

Ogórkowa z pieczywem jasnym || Tortilla z kurczakiem i sosem czosnkowym|| Napój 330 ml 

 

Wtorek 12.01:  

Żurek z kiełbasą, jajkiem i pieczywem jasnym || Naleśniki po meksykańsku z czerwoną fasolą, 
miksem sałat z winegretem i majonezem bazyliowym || Napój 330 ml  

 

Środa 13.01:  

Krupnik z pieczywem jasnym|| Rolada ze schabu z papryką, ogórkiem kiszonym i żółtym serem   
z sosem koperkowym podana z opiekanymi ziemniakami i surówką || Napój 330 ml  

 

Czwartek 14.01:  

Krem z ciecierzycy z grzankami || Paprykowy gulasz wieprzowy z duszonymi warzywami, kaszą 
gryczaną i surówką z ogórka kiszonego|| Napój 330 ml  

 

Piątek 15.01:  

Fasolowa z pieczywem jasnym || Spaghetti z białą rybą, zielonym groszkiem i suszonymi 
pomidorami w sosie śmietanowym || Napój 330 ml  

 

Sobota 16.01:  

Kapuśniak z pieczywem jasnym || Schabowy panierowany z puree ziemniaczanym i surówką|| 
Napój 330 ml  
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ZUPY (400 ml) 

 

Krupnik z pieczywem jasnym         4,70 zł  

Ogórkowa z pieczywem jasnym        4,70 zł 

Krem z ciecierzycy z grzankami        4,70 zł 

Żurek z kiełbasą, jajkiem i  pieczywem jasnym      7,70 zł 

 
 

DANIA GŁÓWNE 

 

Tortilla z kurczakiem, frytkami i sosem czosnkowym     19,70 zł 

 

Rolada ze schabu z papryką, ogórkiem kiszonym i żółtym serem z sosem koperkowym 

podana z opiekanymi ziemniakami i surówką      21,70 zł 

 

Paprykowy gulasz wieprzowy z duszonymi warzywami,  

kaszą gryczaną i surówką z ogórka kiszonego      19,70 zł 

 

Burger wieprzowo-wołowy z grillowanym jabłkiem, frytkami i sosem   24,70 zł 
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MAKARONY  

Penne z kurczakiem i podgrzybkami w emulsji maślano-parmezanowej   19,70 zł 
 
Spaghetti z białą rybą, groszkiem i suszonymi pomidorami w sosie śmietanowym 22,70 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 kapustą i grzybami (8 szt)        13,70 zł  
 
Naleśniki z mięsem po meksykańsku (2 szt)       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)          9,70 zł 
 
Sok Toma 0,33 l (pomarańcza, czarna porzeczka, grapefruit, jabłko)     4,70 zł 

Pepsi, 7UP, Mirinda 0,85l           10,70 zł  

 

INFORMACJE DODATKOWE:  

�      Zamówienia w godzinach 09:00-15:00 pod numerem telefonu 81 44 14 595; dostawy do 16:00; 

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

�      Bezpłatne dostawy realizujemy w ograniczonej strefie przy zamówieniu powyżej 40,00 zł; 
dostawa poza strefą wiąże się z dodatkową opłatą 5,00 złotych.  


