
ALKOHOLE 



PIWO KRAFTOWE 

Lager 
Piwo oparte wyłącznie na chmielu lubelskim. Jego smak to coś pośrodku pomiędzy
pilznerem a piwem marcowym. Warzone wedle receptury cystersów stosowanej od 400 lat    

500 ml 13,00 zł

Opackie  
Orzeźwiające piwo, oparte o jeden z najlepszych chmieli w Europie – chmiel lubelski,
oraz klasyczne słody – wiedeński i pilzneński. Ma lekko słodowy charakter,
a jego barwa przypomina stare złoto z refleksami pomarańczy

500 ml 13,00 zł

Miodowe  
Piwo o smaku jasnego lagera z dodatkiem naturalnego miodu. Charakteryzuje się
mętnością i osadem, które są jego naturalnymi cechami

500 ml 13,00 zł

Generał  
Unikatowa kompozycja słodów, z parzonym na czele, nadaje piwu opalizujący kolor
jantaru i syropu śliwkowego. Ma słodki, karmelowy, pozbawiony goryczki smak

500 ml 13,00 zł

Porter  
Mocne piwo o wysokiej słodowości oraz aromacie czekolady i kawy. Pierwsze odczucia 
przy piciu tego piwa związane są z jego słodyczą, jednak smaki ciemnych słodów
utrzymują się i dominują do końca degustacji

500 ml 15,00 zł

Czeski Metal (pils)                           
Jasne piwo w stylu czeskim, o bogatym słodowo-chmielowym smaku i aromacie. Idealne 
dla każdego i na każdą okazję, z delikatnie wyczuwalną goryczką

500 ml 14,00 zł

Magiczny Soul (pszeniczne z nutą mango)                           
Lekkie, odświeżające piwo pszeniczne wzbogacone owocami mango i cytrusową nutą
z amerykańskich chmieli. W smaku delikatne, aksamitne z lekką goryczką 

500 ml 14,00 zł

Sędek (Wheat India Pale Ale)                        
Uwarzone z imponującą ilością chmieli amerykańskich, piwo górnej fermentacji z wyraźną goryczką, 
jasne z odcieniem pomarańczowym, w zapachu wyczuwalny aromat cytrusowy (grapefruit),
morelowy i brzoskwiniowy. Chmielone kilkakrotnie, w tym na zimno, chmielami amerykańskimi 

330 ml 11,00 zł

Gazda (marcowe)                           
Piwo o kolorze ciemnego bursztynu, mocne, dolnej fermentacji, wyraźnie słodowe, z lekkimi 
akcentami karmelowymi. Czas jego leżakowania to około 35 dni

330 ml 11,00 zł

Dowiedz się więcej o naszej restauracji
www.kuterport.pl/restauracja PIWO KRAFTOWE 

Piwo kraftowe, znane również jako piwo rzemieślnicze, wytwarzane jest w małych, niezależnych od kapitału 
korporacyjnego browarach, a zatem nie powiązanych osobowo lub kapitałowo z innym producentem wyrobów 
alkoholowych na masową skalę. Aby browary kraftowe czy rzemieślnicze mogły używać tej nazwy, muszą 
na pierwszym miejscu stawiać jakość wytwarzanego produktu, co oznacza, że w procesie produkcji można 
używać tylko tradycyjnych lub innowacyjnych surowców wysokiej jakości. Najczęściej browary rzemieślnicze 
powstają na bazie pracy piwowara domowego, którego wyroby zyskują zainteresowanie szerszego grona, 
a następnie jego pasja przeradza się w działalność gospodarczą na stosunkowo niewielką skalę.
W naszej Restauracji podajemy piwa z trzech browarów kraftowych, takich jak:
HOPKULTURA z Gdowa, Szczyrzycki Browar Cystersów oraz Trzy Korony Browar Nowosądecki.

PIWA SZCZYRZYCKIE (BROWAR CYSTERSÓW) 

PIWA GDOWSKIE (BROWAR HOPKULTURA) 

PIWA SĄDECKIE (TRZY KORONY BROWAR NOWOSĄDECKI) 



PIWO

Żywiec mały 300 ml 7,00 zł

Żywiec duży  500 ml 9,00 zł

Kasztelan 500 ml 8,00 zł

Warka Radler (zapytaj o dostępny smak) 500 ml 8,00 zł

Heineken 500 ml 8,00 zł

Żywiec 500 ml 8,00 zł

Tyskie Gronie 500 ml 8,00 zł

Warka 0% 500 ml 8,00 zł

Lech 0% 500 ml 8,00 zł

Żywiec 0% 500 ml 8,00 zł

Dowiedz się więcej o naszej restauracji
www.kuterport.pl/restauracja PIWO

PIWO LANE

PIWO BUTELKOWE

PIWO BEZALKOHOLOWE



WINO DOMU 

WINO MUSUJĄCE 

Chenin Blanc/Viognier (białe) 12,00 zł 50,00 zł

Shiraz/Merlot (czerwone) 12,00 zł 50,00 zł

Zidela Wines, Western Cape, RPA 12,00 zł 50,00 zł

Prosecco Treviso DOC Extra Dry, Follador, Vento, Włochy
Szczepy: 100% Glera
Winnica, z której pochodzi, ma już ponad 250 lat tradycji, a prosecco od Folladorów 
jest jedynym podawanym na pokładzie legendarnego Orient Expressu. Wino ma kolor 
jasnosłomkowy, bardzo drobne bąbelki i delikatną pianę. Charakteryzuje się nutami 
owocowymi i kwiatowymi – dominuje zielone jabłko oraz kwiaty akacji i jaśminu

15,00 zł 75,00 zł

Dowiedz się więcej o naszej restauracji
www.kuterport.pl/restauracja WINO DOMU  | WINO MUSUJĄCE 

125 ml

125 ml

750 ml

750 ml



WINA BIAŁE

Chardonnay (Padstal), M•A•N Family Wines, Coastal Region, RPA
Szczepy: 100% Chardonnay
Złote w kolorze wino cechują aromaty kwiatów pomarańczy i maślanych ciasteczek. 
Jest mocno owocowe, a smak cytrusów, limonki, ananasa i nektarynki łączy się
z waniliowym akcentem. To eleganckie chardonnay, które delikatnie równoważy
soczystość owoców i nutę dębu

70,00 zł

Torrontes Altas Cumbres, Bodega Lagarde, Salta-Cafayate, Argentyna
Szczepy: 100% Torrontes
Intensywnie pachnące wino o bladożółtym kolorze z zielonkawymi refleksami.
Charakteryzuje się mocno wyczuwalnym zapachem świeżych winogron, kwiatów
i dojrzałej brzoskwini. Jest bardzo orzeźwiające i lekkie

16,00 zł 80,00 zł

Riesling Feinherb Cuvee ST # 10, Gebrüder Steffen, Mosel, Niemcy
Szczepy: 100% Riesling
Subtelna słodycz jest przyjemna, dyskretna i harmonizuje typową kwasowość
Rieslinga. W smaku wyczuwalne są owoce z nutami brzoskwini i moreli.
Ta odmiana Rieslinga jest dobra również dla tych, którzy niezbyt lubią białe
wytrawne wina

17,00 zł 80,00 zł

Pinot Grigiodelle Venezie DOC, Zenato, Veneto, Włochy
Szczepy: 100% Pinot Grigio
Wino ma bladożółty kolor ze szmaragdowym połyskiem. Charakteryzuje je delikatny 
kwiatowo-owocowy bukiet, w którym dominują nuty ananasa i jabłka. Jest niezwykle 
świeże i ma cytrusowy posmak

90,00 zł

Sauvignon Blanc Boya, Garces Silva, Leyda Valley, Chile
Szczepy: 100% Sauvignon Blanc
Wino o jasnosłomkowym kolorze wyróżnia się zapachem świeżych gruszek i agrestu 
oraz aromatem mango i marakui. Wyczuwalny jest także ożywczy posmak limonki. 
Boya została stworzona przez rodzinę Garcés Silva, pionierów w produkcji chilijskich 
win butelkowych

100,00 zł

Le Bouquet, Boschendal, Western Cape, RPA
Szczepy: Muscat, Sauvignon Blanc, Chardonnay
Półwytrawne wino o jasnosłomkowym kolorze ze złotymi refleksami. Dominują 
w nim aromaty dojrzałych kwiatów, głównie róż, i owoców, w tym jabłek, papai i liczi. 
W ustach czuć smak kwiatów, soczystych gruszek, dojrzałych brzoskwiń i owoców 
cytrusowych

14,00 zł 70,00 zł

Dowiedz się więcej o naszej restauracji
www.kuterport.pl/restauracja WINA BIAŁE

125 ml 750 ml



WINA RÓŻOWE 

WINA CZERWONE 

Lagarde Goes Pink, Bodega Lagarde, Mendoza, Argentyna
Szczepy: 50% Malbec, 50% Pinot Noir
Wino ma subtelnie różowy kolor z rubinowym połyskiem. Charakteryzuje się
delikatnym aromatem świeżych owoców – wiśni, malin i truskawek

16,00 zł 80,00 zł

Rose d’Anjou, Marquis de Goulaine, Dolina Loary, Rosé d’Anjou AP, Francja
Szczepy: Cabernet Franc, Gamay, Pineaud’aunis, Grolleau
Wino ma ciemnołososiową barwę i zapach  wiśni, truskawek, czerwonych owoców, 
brzoskwiń ze szczyptą orzeźwiającej mięty. To uniwersalny trunek dla miłośników 
kuchni azjatyckiej

14,00 zł 70,00 zł

Cabernet Sauvignon (OuKalant), M•A•N Family Wines, Coastal Region, RPA
Szczepy: 86% Cabernet Sauvignon, 6% Petit Verdot, 3% Merlot, 3% Cinsaut,
1% Malbec, 1% Cabernet Franc
Wino ma kolor granatowo-purpurowy aż do rubinowego przy brzegu kieliszka. Wyróż-
nia je aromat mięty, temperowanego ołówka, pudełka cygar i ciemnych czereśni oraz 
czarnych i czerwonych porzeczek. OuKalant w języku afrikaans znaczy „stary łotr”

70,00 zł

Sangiovese di Chieti IGT, Caldora Vini, Abruzzo, Włochy
Szczepy: 100% Sangiovese
Ma granatowo-czerwony kolor, a zapach jest zdominowany przez owoce i aromaty 
drewna. Nazwa wina pochodzi od japońskiego słowa oznaczającego „marzenie”. Wino 
ma dobrą strukturę, wyraźne taniny, że jest zrównoważone i gotowe do picia

14,00 zł 70,00 zł

Malbec Altas Cumbres, Bodega Lagarde, Mendoza, Argentyna
Szczepy: 100% Malbec
Wino jest ciemnoczerwone i połyskujące. Zawiera sporo wyrazistych aromatów, 
w szczególności owoców jagodowych i konfitur. W smaku jest harmonijne, a owocowy 
posmak zostaje w ustach na długo po wypiciu

16,00 zł 80,00 zł

Dowiedz się więcej o naszej restauracji
www.kuterport.pl/restauracja WINA RÓŻOWE   | WINA CZERWONE

125 ml

125 ml

750 ml

750 ml



ALKOHOLE

Dowiedz się więcej o naszej restauracji
www.kuterport.pl/restauracja ALKOHOLE

Wyborowa 50 ml 8,00 zł

Stock 50 ml 8,00 zł

Żołądkowa gorzka 50 ml 8,00 zł

Krupnik 50 ml 8,00 zł

Żubrówka 50 ml 8,00 zł

Wiśniówka 50 ml 8,00 zł

Absolut Vodka 50 ml 10,00 zł

Finlandia Vodka / Finlandia Cranberry / Finlandia Redberry / Finlandia Lime 50 ml 10,00 zł

Martini Bianco / Martini Extra Dry / Martini Rosato / Martini Rosso 100 ml 9,00 zł

Bacardi Superior 50 ml 10,00 zł

Bacardi Black 50 ml 11,00 zł

WÓDKA 

APERITIF 

RUM

Gordons 50 ml 10,00 zł

Bombay Saphire 50 ml 13,00 zł

GIN 

Tequila Olmeca Bianco 50 ml 13,00 zł

Tequila Olmeca Gold 50 ml 15,00 zł

Campari 50 ml 10,00 zł

Aperol 50 ml 10,00 zł

Jagermeister 50 ml 10,00 zł

Becherovka 50 ml 10,00 zł

TEQUILA 

BITTER 



ALKOHOLE

Dowiedz się więcej o naszej restauracji
www.kuterport.pl/restauracja ALKOHOLE

Jim Beam 50 ml 13,00 zł

Ballantine’s 50 ml 13,00 zł

Jameson 50 ml 13,00 zł

Jack Daniels 50 ml 15,00 zł

Jack Daniels Honey 50 ml 16,00 zł

Johnnie Walker Black 50 ml 17,00 zł

Johnnie Walker Red 50 ml 15,00 zł

Bushmills 10 YO Single Malt 50 ml 20,00 zł

WHISKY / BOURBON 

Hennessy VS 50 ml 23,00 zł

Hennessy Fine de Cognac 50 ml 27,00 zł

Metaxa 3* 50 ml 13,00 zł

Metaxa 5* 50 ml 15,00 zł

Stock 84 50 ml 12,00 zł

Malibu 50 ml 10,00 zł

Bailey’s Irish Cream 50 ml 10,00 zł

Amaretto 50 ml 11,00 zł

Cointreau 50 ml 12,00 zł

Kahlua 50 ml 12,00 zł

KONIAK 

BRANDY 

LIKIERY 



DRINKI

Dowiedz się więcej o naszej restauracji
www.kuterport.pl/restauracja DRINKI

Aperol Spritz  
Prosecco, Aperol, woda gazowana 

250 ml 20,00 zł

Warka Radler  
Warka owocowa, świeże owoce i likier peach tree 

500 ml 12,00 zł

Cuba Libre  
Bacardi, cola, limonka

250 ml 17,00 zł

Mojito  
Bacardi, woda gazowana, limonka, brązowy cukier, mięta

250 ml 20,00 zł

Tequila Sunrise  
Tequila, sok pomarańczowy, Grenadine  

260 ml 17,00 zł

Sex on tha Beach  
Wódka, Malibu, Peach Tree, sok pomarańczowy, sok żurawinowy, Grenadine

250 ml 19,00 zł

Kamikaze  
Wódka, Blue Curacao, sok z cytryny

175 ml 17,00 zł

Mad Dog  
Wódka, sok malinowy, tabasco

50 ml 14,00 zł

Virgin Mojito  
Sprite, syrop mojito, limonka, mięta, sok z cytryny   

0,4 l 12,00 zł

Mrożona herbata   
Zielona herbata, syrop yuzu, cytryna, tymianek, sok z cytryny  

0,4 l 12,00 zł

Błękitna laguna 
Tonik, syrop blue curacao, cytryna, sok z cytryny 

0,4 l 12,00 zł

Shake   
truskawkowy, czekoladowy, waniliowy 

0,2 l 14,00 zł

Smothes   
truskawkowy, bananowy   

0,2 l 13,00 zł

BEZALKOHOLOWE 

ALKOHOLOWE 


