ul. Lazurowa 8
80-680 Gdańsk
www.orle.com.pl
kontakt: +48 58 308 07 91
W trosce o najwyższą jakość obsługi i serwowanych potraw
prosimy o opinie. Sugestie prosimy przesyłać na adres:
info@orle.com.pl
Hasło wifi – milegodnia

Zgodnie z zaleceniami GIIH informujemy, iż gramatura:
przekąsek zimnych i gorących, pierogów, dodatków oraz deserów jest nie mniejsza niż 50 g;
zup, sałat, dań głównych, ryb, makaronów oraz pizzy jest nie mniejsza niż 100 g;
napojów bezalkoholowych oraz koktajli jest nie mniejsza niż 100 ml
Restauracja dysponuje listą alergenów do karty menu. Prosimy o kontakt z obsługą.

Menu

ZIMNE PRZEKĄSKI / COLD STARTERS
Śledzik sobieszewski
Sobieszewski- style herring
Łosoś po gdańsku
Gdańsk- style salmon
Carpaccio z buraka z serem pleśniowym
Beetroot carpaccio with blue cheese

CIEPŁE PRZEKĄSKI / HOT STARTERS
Tradycyjne polskie flaczki domowe
Traditional polish homemade tripe
Złociste chrupiące Placki ziemniaczane
Potato hash browns
Polędwiczki drobiowe w złotej panierce
Homemade chicken nuggets

ZUPY / SOUPS

Rosół z kury z domowymi kluseczkami
Chicken soup with homemade dumplings
Zupa pomidorowa z makaronem
Tomato soup with noodles
Kołduny w barszczu
Beetroot soup with dumplings
Kołduny w rosole
Chicken soup with dumplings
Zupa dnia
Soup of the day

SAŁATKI / SALADS

Sałatka grecka
Greek salad
Sałatka z piersią kurczaka
Chicken salad
Sałatka z łososiem i jajkiem
Salmon and egg salad

RYBY / FISH

Dorsz na szpinaku podany z pieczonymi ziemniakami
Cod served with spinach and baked potatoes
Halibut z frytkami i bukietem sałat
Halibut served with fries and mix salad
Sandacz w sosie borowikowym z parmezanem
podany z gotowanymi ziemniakami
Zander in boletus-parmesan sauce served
with boiled potatoes
Łosoś na parze z warzywami
oraz gotowanymi ziemniakami
Steamed salmon with vegetables and boiled potatoes

DANIA GŁÓWNE / MAIN COURSE

11 zł
13 zł
10 zł

12 zł
8 zł
12 zł

9 zł
9 zł
9 zł
9 zł
8 zł

15 zł
15 zł
15 zł

35 zł
35 zł
35 zł

35 zł

Pół kaczki z jabłkami podane z duszoną
czerwoną kapustą oraz kluskami śląskimi
38 zł
Half of the duck with apples, stewed red cabbage
and silesian gnocchi
Kotlet schabowy z ziemniakami
oraz kapustą zasmażaną
32 zł
Pork cutlet served with potatoes and stewed cabbage
Kotlet de volaille z bukietem sałat
oraz pieczonymi ziemniakami
32 zł
De volaille served with mix salad and baked potatoes
Szaszłyk z karkówki serwowany z frytkami i sosami
30 zł
Pork skewers served with fries and dips
Hamburger wołowy z frytkami
25 zł
Beef burger with fries

PIEROGI / DUMPLINGS

Pierogi ruskie
Cottage cheese and onion dumplings
Pierogi z mięsem
Dumplings with meat
Ukraińskie Pielmieni
Ukrainian dumplings with meat
Pierogi z owocami ( serwowane sezonowo)
Dumplings with fruit (served seasonal)
Pierogi z łososiem i serem ricotta
Dumplings with salmon and ricotta cheese
Pierogi ze szpinakiem
Dumplings with spinach

PIZZA / PIZZA

MARGHERITA
sos, ser
sauce, cheese
CAPRICIOSA
sos, ser, szynka, pieczarki
sauce, cheese, ham, mushrooms
HAWAJSKA
sos, ser, ananas, kurczak, kukurydza
sauce, cheese, pineapple, chicken, sweetcorn
SALAMI
sos, ser, salami, papryka, cebula, oliwki
sauce, cheese, salami, paprika, onion, olives
WEGETARIAŃSKA
sos, ser mozzarella, feta, pomidor, papryka,
cebula, oliwki
sauce, mozzarella cheese, feta cheese, tomatoes,
paprika, onion, olives
WIEJSKA
sos, ser, kiełbasa, jajko, pomidor, ogórek, cebula
sauce, cheese, sausage, egg, tomatoes, onion,
pickle
DIABOLO
sos, ser, kiełbaska peperoni, szynka, pieczarki,
czosnek, cebula
sauce, cheese, pepperoni sausage, ham,
mushrooms, garlic, onion
SEROWA
sos, ser mozzarella, feta, pomidor, oliwki
sauce, mozzarella cheese, feta cheese, tomatoes,
olives
WENECJA
sos, ser, szynka, feta, pieczarki, pomidor, papryka
sauce, cheese, ham, feta cheese, mushrooms,
tomatoes, paprika

DESERY / DESSERT

Pucharek lodowy z owocami oraz bitą śmietaną
Ice cream with seasonal fruit and whipped cream
Pucharek lodowy z bakaliami oraz bitą śmietaną
Ice cream with nuts, raisins and whipped cream
Szarlotka na ciepło z lodami waniliowymi
Apple pie with vanilla ice cream
Sernik na zimno
Cheesecake

16 zł
16 zł
16 zł
16 zł
17 zł
16 zł

15 zł
18 zł
19 zł
19 zł
19 zł

19 zł

19 zł

19 zł

19 zł

14 zł
14 zł
11 zł
10 zł

MENU DLA NAJMŁODSZYCH / KIDS MENU

Panierowana pierś z kurczaka z frytkami oraz surówką 15 zł
Chicken filet with fries and salad
Spaghetti bolognese
15 zł
Spaghetti bolognese
Naleśniki z nutellą
12 zł
Pancakes with chocolate

NAPOJE / DRINKS
NAPOJE GORĄCE / HOT BEVERAGES
HERBATA / TEA
6 zł
Czarna, zielona, owocowa, miętowa, rumianek, earl grey
Black, green, fruits, peppermint, camomile, earl grey
KAWA / COFFEE
Americano/ Americano
Cappuccino/ Cappuccino
Espresso/ Espresso
Podwójne espresso/ Double espresso
Espresso Macchiato/ Espresso Macchiato
Kawa latte/ Caffe latte
Latte Macchiato/ Latte Macchiato
Kawa mrożona/ Ice coffee

7 zł
9 zł
7 zł
11 zł
9 zł
9 zł
9 zł
10 zł

NAPOJE ZIMNE / COLD BEVERAGES
SOKI / JUICES
Świeżo wyciskane pomarańczowy/ grejpfrutowy
Freshly squeezed juice orange/ grapefruit
Pomarańczowy / Orange
Grejpfrutowy / Grapefruit
Jabłkowy / Apple
Z czarnej porzeczki / Blackcurrant
Żurawinowy / Cranberry

0,3 l / 10 zł
0,25 l / 4 zł
0,25 l / 4 zł
0,25 l / 4 zł
0,25 l / 4 zł
0,25 l / 4 zł

NAPOJE / BEVERAGES
Pepsi, 7up, Mirinda
0,2 l / 4 zł
Pepsi, 7up, Mirinda
0,5 l / 6 zł
Nestea cytryna, brzoskwinia/ Nestea lemon, peach 0,5 l / 6 zł
WODA MINERALNA / MINERAL WATER
Gazowana / Sparkling
Niegazowana / Still

0,5 l / 4 zł

TEQUILA/ TEQUILA
SIERRA SILVER
SIERRA REPOSADO

40 ml / 10 zł
40 ml / 10 zł

KONIAK / COGNAC
BRANDY / BRANDY
HENNESSY FINE DE COGNAC
MARTELL V.S.
METAXA 5*
STOCK

40 ml / 20 zł
40 ml / 11 zł
40 ml / 8 zł
40 ml / 6 zł

WHYSKI / WHYSKI
BURBON / BOURBON
BALLANTINE’S
JOHNNIE WALKER red label
JOHNNIE WALKER black label
JIM BEAM white
JACK DANIELS
JAMESON
GLENFIDDICH 12 yo.
GLENFIDDICH 15 yr.
CHIVAS

40 ml / 7 zł
40 ml / 7 zł
40 ml / 12 zł
40 ml / 8 zł
40 ml /10 zł
40 ml /10 zł
40 ml / 20 zł
40 ml / 25 zł
40 ml / 15 zł

RUM/ RUM
BACARDI carta blanca
BACARDI carta negra

40 ml / 7 zł
40 ml / 8 zł

GIN/ GIN
BOMBAY
GORDON’S

40 ml / 8 zł
40 ml / 6 zł

KOKTAJLE / COCTAILS
MOJITO
16 zł
Rum, woda gazowana, mięta, cukier trzcinowy
Rum, sparkling water, peppermint leaves, brown sugar

PIWO BECZKOWE / DRAUGHT BEER
Carlsberg
0,3 l / 5 zł | 0,5 l / 7 zł
Okocim
0,3 l / 4 zł | 0,5 l / 6 zł

APEROL SPRITZ
Prosecco, aperol, woda gazowana
Prosecco, aperol, sparkling water

17 zł

PIWO BUTELKOWE / BOTTLED BEER
Carlsberg
Butelka / Bottle 0,5 l / 7 Zł
Carlsberg
Puszka / Can 0,5 l / 7 Zł
Okocim Mocny
Puszka / Can 0,5 l / 7 zł

DAIQUIRI
Rum, limonka, syrop cukrowy
Rum, lime, sugar syrup

16 zł

COSMOPOLITAN
Wódka cytrynowa, Cointreau, sok żurawinowy
Lemon vodka, Cointreau, cranberry juice

16 zł

AMERICANO
Vermouth, campari
Vermouth, campari

16 zł

TEQUILA SUNRISE
Tequila, grenadina, sok pomarańczowy
Tequila, grenadine, orange juice

16 zł

MANHATTAN
Whisky, vermouth, angostura
Whisky, vermouth, angostura

17 zł

WHITE RUSSIAN
Kahlua, wódka, mleko
Kahlua, vodka, milk

16 zł

BLACK RUSSIAN
Kahlua, wódka
Kahlua, vodka

15 zł

POMEGRIGIO
Wino pomegrigio, owoce
Pomegrigio wine, fruits

12 zł

WINO DOMOWE / HOUSE WINE
Białe / White
100 ml / 6 zł | 500 ml / 25 zł
Czerwone / Red
100 ml / 6 zł | 500 ml / 25 zł
Wino grzane / Mulled wine
100 ml / 12 zł
WINO MUSUJĄCE / SPARKLING WINE
Prosecco/ Prosecco
100 ml / 10 zł | 750 ml / 70 zł
Szampan Moet & Chandon Brut Imperial 750 ml / 280 zł
Champagne Moet & Chandon Brut Imperial
VERMOUTH/ VERMOUTH
Martini Bianco
Martini Rosso
Martini Rosato
WÓDKA/ VODKA
BOLS
FINLANDIA
GORZKA ŻOŁĄDKOWA
ABSOLUT
ŻUBRÓWKA

100 ml / 7 zł
100 ml / 7 zł
100 ml / 7 zł
40 ml / 5 zł
40 ml / 6 zł
40 ml / 5 zł
40 ml / 6 zł
40 ml / 5 zł

