
Lolity  domowy croissant z marmoladą truskawkową

Codzienne  idealnie ścięta jajecznica z trzech jaj smażona na maśle

Polskie  dwa jajka ugotowane na miękko w słoiczku

Meksykańskie  zielony omlet wypełniony guacamole 

z salsą pomidorową i nachosami

Nowojorskie  dwa jajka po benedyktyńsku podane 

na grzankach ze szpinakiem i sosem holenderskim

Zorzy  jajko w koszulce na brioszce z guacamole i salsą pomidorową 

Kalifornijskie  tapioka z mlekiem kokosowym i karmelem

Tymiankowe frytki  z polskich ziemniaków z truflowym majonezem 

Frytki z batata  ze słodkiego ziemniaka z dipem z sera feta 

Gambas Pil Pil  krewetki smażone na maśle czosnkowym 

podane z chrupiącą grzanką 

Guacamole  z izraelskiego awokado z nachosami

Tatar z polędwicy  polska wołowina na maślanej grzance

Antipasti  deska przekąsek z popcornem, hummusem, 

salsą pomidorową, tatarem wołowym, frytkami z ziemniaka i nachosami 

TAPASY
idealne jako przystawka lub przekąska do piwa, wina i koktajli

Grilled Chesse klasyczny tost z ciągnącym się serem

Tel Aviv  z izraelskim awokado i ciągnącym się serem, skropiony limonką

Londyn  z kurczakiem w sosie ostrygowym i piklowaną marchewką

Chicago  z długo pieczonym rostbefem, ciągnącym się serem 

i ogórkami kwaszonymi

GORĄCE SANDWICHE
tostowane na maśle, podawane z zieloną sałatką

Zorza Cezar  z jajkiem w koszulce, parmezanem i grzankami 

+ pieczona pierś kurczaka

+ grillowane krewetki

Perfect Greens  palony kalafior z zielonym groszkiem i sałatą podany 

z sosem pomarańczowym i prażonym słonecznikiem 

Los Angeles Roast Beef  długo pieczony rostbef na liściach sałaty 

z pieczonym ziemniakiem, cebulą i sosem z kwaśnej śmietany z ogórkiem

Paris Roast Chicken  pieczona pierś kurczaka 

z brukselką i pomidorami confit

SAŁATY
z chrupiących zielonych liści

Zupa dnia (pon.-pt.) zapytaj co przygotował szef kuchni 

Krem pomidorowy  z włoskich pomidorów z tymiankiem

Corn chowder na mleku kokosowym z kolendrą, chilli i wędzoną papryką

ZUPY
rozgrzewające ciało i duszę

ŚNIADANIA (podajemy od poniedziałku do piątku do 12:00, w soboty i niedziele do 13:30)

w zestawie z koszykiem wypiekanego przez nas 
pieczywa i dowolnym gorącym napojem lub lemoniadą

z polską wołowiną:

Classic  idealnie wysmażony, podany z pomidorem, 

ogórkiem, cebulą i ketchupem

Cheese  przykryty ciągnącym się serem, podany z pomidorem, 

ogórkiem, cebulą i ketchupem

Narcos  z ciągnącym się serem, papryczkami jalapeño, 

nachosami, sosem meksykańskim, pomidorem i cebulą

Zorzowy  z pieczarkami, ketchupem truflowym, ogórkiem i cebulą

Farmer’s BBQ  z jajkiem, boczkiem i naszym sosem BBQ, 

pomidorem, ogórkiem i cebulą

MEGA XXL  z podwójną porcją mięsa, bekonem, 

ciągnącym się serem, pomidorem, ogórkiem i cebulą 

alternatywy:

Wiedeński  z naszym sznyclem, boczkiem, kapustą curry i ogórkiem

Turbo Vege  z kotletem z cieciorki, pomidorem i sosem 

z kwaśnej śmietany z ogórkiem 

BURGERY
w puszystej wypiekanej na miejscu brioszce, 

podawane z frytkami z ziemniaków i zieloną sałatką

Garam Mamma  z włoskimi klopsikami w sosie pomidorowym 

z dodatkiem garam masali i ciągnącego się sera 

Coconut Gambas  z krewetkami w sosie z mleka kokosowego 

i kukurydzy posypane chilli i kolendrą

Kale n’ Cheese  z jarmużem i sosem serowym

Vege Queen  zielone gołąbki z farszem z kaszy gryczanej, 

boczniaków i parmezanu

Azja Express  panierowane kawałki kurczaka w azjatyckim 

słodko-limonkowym sosie 

Wiener Schnitzel  panierowany wieprzowy sznycel gigant 

z jajkiem sadzonym, kapustą curry i frytkami z ziemniaków

Steak Haché  z siekanej wołowiny podany z jajkiem sadzonym 

i frytkami z ziemniaków

Steak-Frites  idealnie wysmażony stek z polędwicy wołowej 

z masłem czosnkowym i frytkami z ziemniaków

ZORZA SPECIALS
podawane w zestawach z zieloną sałatką 

Aquafaba  puszysty wegański mus czekoladowy

Cheesecake  amerykański sernik z sosem karmelowym i popcornem

Nasze Ulubione  ciastko z croissantów z sosem waniliowym

Ciasto Pani Krysi  zapytaj co dziś upiekła lub zamów w ciemno!

DESERY
na osłodę o każdej porze dnia

PASTY
włoski makaron w światowym towarzystwie

9,90

13,80

12,70

24,50

22,30

24,90

12,90

Cieszymy ciało i duszę. Od świtu do nocy. Codziennie. 
Pon. – Niedz. 8:00 – 2:00

danie wegetariańskie

13,80

14,90

24,80

25,40

26,80

49,90

14,70

18,90

21,40

24,60

22,40

9,80

15,90

23,90

28,90

23,90

15,80

15,80

21,90

21,90

23,90

31,90

31,90

31,90

39,90

26,90

25,90

33,20

35,50

31,60

24,70

25,90

36,70

41,80

54,60

13,40

16,70

15,90

14,90



Zapach deszczu  Aperol z dodatkiem likieru z czarnego bzu 

oraz z różowym winem musującym 

Trele morele  rześkie połączenie ginu z likierem morelowym, 

aperitifem Suze i tonikiem

Różowo mi  kwiatowe połączenie Campari z likierem różanym, 

brzoskwinią i francuskim winem musującym 

Niekończące się noce  pobudzająca kompozycja 

na bazie włoskiego Amaro Montenegro, Bourbonu, kawy oraz toniku

SZPRYCERY
lekkie i przyjemne

22,50

22,10

22,60

19,60

Pocałunek lata  migdałowa wódka sour z trawą cytrynową i wanilią

Czerwona sukienka  aromatyczny rum z malinami 

i miętowym likierem Branca Menta 

Latarnik  cytrusowa kompozycja szwajcarskiego aperitifu 

ze świeżym estragonem, białym bzem i bąbelkami

Za horyzont  niezastąpione truskawki w towarzystwie Bourbonu oraz Porto 

Warszawska jesień  cytrusowa tequila w towarzystwie śliwek i wanilii

Czar tropików  Campari z rumem, świeżym ananasem i limonką 

KOKTAJLE
wyjątkowe połączenia smaków 

21,50

23,50

25,90

23,80

22,80

25,50

Wschód w słońcu  wermut i gin z trawą cytrynową, liśćmi kafiru i limonką     

Domowy wermut  idealny aperitif na bazie polskiego wina 

LANE Z GĄSIORA
nasze autorskie kompozycje

19,50

11,60

Cydr  Słowiański 0,4l 

Piwo  Złote Lwy 0,4l 

Z BECZKI
cydr oraz piwo

13,30

12,60

Białe wino

Domaine du Tariquet Classic 

Finca La Linda Viognier

Domaine du Tariquet Sauvignon Blanc 

Różowe wino  Chateau La Roulerie Rose d’Anjou 

Czerwone wino

Finca La Linda Malbec 

Meraviglie di Mattia Imberti Chianti Classico  

Bąbelki 

Gancia Brut  

Arrogant Frog Rose 

San Martino Prosecco Millesimato Brut

Szampan

Alain de Bernard Brut  

Ruinart Blanc de Blancs  

INNE ALKOHOLE
zapytaj co jeszcze mają w zanadrzu nasi barmani

Antyoksydanty  marchew z imbirem i trawą cytrynową 

Energia  pietruszka z jabłkiem, marchwią i tymiankiem  

Odporność  kiwi ze szpinakiem i pomarańczą 

Detoks  jarmuż z ananasem, jabłkiem, cytryną i imbirem

Orzeźwienie  ananas z pomarańczą i ogórkiem

Spokój  burak z jabłkiem i szałwią

Zdrowie  gruszka z jabłkiem i szpinakiem   

Odprężenie  jabłko z ogórkiem, limonką i kolendrą 

Smukłość  ananas z jabłkiem i miętą 

SOKI
wyciskane metodą cold press

12,90

19,20

17,50

20,70

19,70

9,80

10,70

11,30

12,70

Pomarańczowy 

Grejpfrutowy 

Mieszany 

SOKI 
świeżo wyciskane

Klasyczna  

Z trawą cytrynową i kafirem 

Z malinami

Z różą i wodą kokosową 

LEMONIADY
na zimno lub na gorąco

Espresso  

Doppio   

Flat white 

Americano 

Cappuccino 

Latte  

Duża biała 

Drip  wolno parzona czarna kawa z wyselekcjonowanych ziaren 

Mrożona  latte schłodzona lodem 

Cafe de coco  orzeźwiająca zimna kawa z dodatkiem mleka kokosowego 

KAWY
z lokalnie wypalanego ziarna

HERBATY
z wyselekcjonowanych liści

Czarne

Darjeeling Himalaya  

Earl Grey 

Mandarynkowo - grejpfrutowa  

Zielona  jaśminowa  

Rumianek 

Mrożona  herbata parzona na zimno z dodatkiem cytrusów  

12,90 / 77,40

12,70 / 76,20

87,40 (but)

13,25 / 79,50

12,80 / 76,80

114,30 (but)

12,90 / 77,40

14,60 / 87,60

97,60 (but)

35,50 / 210

550 (but)

13,40

13,40

13,40

11,50

14,60

12,40

13,30

8,60

10,70

12,50

11,70

12,10

13,20

14,20

13,90

15,70

9,80

10,70

12,50

11,90

10,70

9,50

12,60

zapytaj kelnera o koktajl tygodnia!

W opisie dań wymieniliśmy tylko niektóre składniki – jeśli masz alergię pokarmową, poinformuj o tym obsługę. 

Do każdego rachunku powyżej 5 osób doliczamy serwis w wysokości 10% 


