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

w zestawie ze szklanką soku

Azteckie nasiona chia z granolą, jogurtem i sosem malinowym

Codzienne idealnie ścięta jajecznica z trzech jaj smażona na maśle

Kanadyjskie tost francuski z boczkiem i ciągnącym się serem, 

podany z syropem klonowym

Nowojorskie dwa jajka po benedyktyńsku podane na grzankach 

ze szpinakiem i sosem  holenderskim

Zorzy jajko w koszulce na domowej brioszce z guacamole i salsą pomidorową  

Izraelskie jajko sadzone z hummusem, guacamole 

z izraelskiego awokado i pomidorem

Kalifornijskie domowa owsianka z sezonowymi owocami i jogurtem

Domowy Hummus z oliwą, posypany papryką i przypieczonym flatbreadem 

Nachosy z jalapeño i salsą pomidorową, zapiekane z ciągnącym się serem 

Chicken Wings pieczone skrzydełka kurczaka z autorskim sosem BBQ 

Krewetki podsmażane w sosie z mango i jalapeño, podane z grzanką 

Klasyczny Tatar wołowy z ogórkiem, cebulką i marynowanym grzybkiem 

Guacamole z izraelskiego awokado z nachosami 

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

13,90

17,90

23,50

29,90

28,50

24,90

14,90

16,90

24,90

24,90

24,90

25,90

16,90



Północny flatbread z wędzonym łososiem, ogórkiem, rzodkiewką

i domowym sosem sriracha-mayo 

Południowy tostowana kanapka z polędwiczką wieprzową, 

pastą z tuńczyka, zielonym ogórkiem i prażonymi kaparami

Tutejszy sandwich z panierowanym boczniakiem, 

młodym szpinakiem i piklami z buraka 

GORĄCE SANDWICHE 
na przyrumienionym pieczywie

24,90

23,90

23,90

Zorza Cezar z jajkiem w koszulce, parmezanem i grzankami 

+ pieczona pierś kurczaka

+ grillowane krewetki

Szmaragdowa ze smażoną cukinią podana na rukoli 

z suszonymi pomidorami i kozim serem

Śródziemnomorska z oliwkami, fetą, pomidorem, 

ogórkiem i czerwoną cebulą

SAŁATY 
z chrupiących zielonych liści

23,90

11,00

14,60

26,90

24,90

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

Krem pomidorowy z pieczonych włoskich pomidorów z tymiankiem 

Krem z marchwi i pomarańczy z czipsami jabłkowymi własnego wypieku

ZUPY
rozgrzewające ciało i duszę

11,90

15,90

14,90



z polską wołowiną:

Classic idealnie wysmażony, podany z pomidorem, 

ogórkiem, cebulą i ketchupem

Narcos z ciągnącym się serem, papryczkami jalapeño, 

nachosami, sosem meksykańskim, pomidorem i cebulą 

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

pomidorem, ogórkiem i cebulą 

wegetariański:

Turbo Vege z panierowanym serem feta, zielonym ogórkiem, 

suszonymi pomidorami i sosem sriracha-mayo 

22,90

31,90

32,90

Carbonara tradycyjna receptura z boczkiem, jajkiem i śmietaną 

Verdure con Burro z podsmażoną na maśle cukinią, 

czerwoną papryką i cebulą, posypana parmezanem 

PASTY
makaron tagliatelle według włoskich receptur

32,50

27,90

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

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

danie wegetariańskie

BURGERY

w puszystej wypiekanej na miejscu brioszce, 

podawane z frytkami z ziemniaków i sałatką colesław

26,90



Żeberka Wieprzowe  wolno pieczone z sosem BBQ, podane z domowymi frytkami

Wiener Schnitzel  panierowany wieprzowy sznycel gigant  

z jajkiem sadzonym i zasmażaną kapustą

Sezonowany Antrykot z sosem demi-glace, podany z purée z pieczonych ziemniaków

+ domów Surf ’n’ Turf czyli grillowane krewetki 

Fish’n’Chips  lokalny dorsz w tempurze, 

podany z frytkami i marchewką z groszkiem na maśle 

ZORZA SPECIALS
nasze sycące dania główne 

29,90

35,90

65,90

14,60

31,90

Purée Ziemniaczane  z pieczonych ziemniaków 

House Pickles  warzywa piklowane przez naszego szefa kuchni 

Domowe Frytki  z polskich ziemniaków

Vege Grill  grillowane warzywa z boczniakiem i solą czosnkową 

Frytki Tymiankowe z majonezem truflowym 

DODATKI
by urozmaicić codzienność 

8,90

9,90

9,40

12,90

13,80

Mango Manna aksamitna kasza manna z mango pod delikatnym musem truskawkowym

Cheesecake  amerykański sernik z sosem karmelowym i popcornem 

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

DESERY
na osłodę o każdej porze dnia

13,40

16,70

14,90


