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Restauracja Kuter Port to miejsce, w którym na co dzień znajdziecie dania kuchni polskiej 
i europejskiej. Stawiamy głównie na potrawy ze świeżych ryb z naszych stawów, domowe pierogi,

własny chleb, a wszystko przygotowane według autorskich i sprawdzonych receptur.

Czas świąteczny pozwala na jeszcze lepsze wyeksponowanie tych atutów, a w szczególności
wyśmienitego karpia z własnego Łowiska czy ręcznie lepionych pierogów i uszek, których nie może

zabraknąć na wigilijnym stole.

Jak podkreśla Szef Kuchni Restauracji Kuter Port, Michał Chlebda, „Wszystkie nasze dania
przygotowujemy od podstaw z najlepszych produktów, dzięki czemu macie gwarancję ich świeżości i jakości”.

Nasza świąteczna oferta i potrawy przygotowane przez kucharzy Restauracji Kuter Port 
to koło ratunkowe dla zapracowanych, dla tych, którzy nie lubią lub nie umieją gotować, ale równocześnie

poszukujących tradycyjnych potraw na świąteczny stół, a także dla tych, którzy chcą zaskoczyć
domowników i gości nowymi smakami. To również propozycja na obecne czasy, kiedy lepiej unikać zatłoczonych sklepów

i targów, a zakupy ograniczyć do miejsc, w których jest bezpiecznie.

Zamawiajcie i rozkoszujcie się w Święta smakami Kuter Portu!

SMAKI KUTER PORTU
NA ŚWIĘTA

DLACZEGO?

Spędźcie czas z rodziną, a przyrządzenie dań 
powierzcie profesjonalistom

Potrawy przygotowują zawodowi kucharze 
Restauracji Kuter Port

Produkty i dania są zawsze świeże i najwyższej jakości, 
pakowane próżniowo lub do pojemników eko

Świeży karp wyławiany jest ze stawu tuż przed 
wydaniem

Wszystko się zmienia – zainspirujcie się
i zaserwujcie w Święta nowe dania

W czasach pandemii możecie uniknąć kolejek
w sklepach i na targach, odbierając gotowe
zamówienie



RYBY

Dzwonka ze świeżego karpia 100 g 3,60 zł

Filet ze świeżego karpia 100 g 4,30 zł

Karp po żydowsku 100 g 6,00 zł

Karp w migdałowej panierce 100 g 6,00 zł

Dzwonka wędzone z karpia 100 g 7,00 zł

Filet wędzony z karpia 100 g 8,00 zł

Pstrąg cały wędzony 300 g 22,00 zł

Karp to niekwestionowany król wigilijnego stołu i nie może go zabraknąć w menu także w pozostałe
świąteczne dni. Gwarancją i podstawą wyśmienitych dań jest karp żyjący w stawach z czystą wodą 
o niskim zagęszczeniu ryb, mogący żywić się naturalnym pokarmem występującym w zbiorniku,
dokarmiany jedynie ekologicznymi produktami roślinnymi. Taki właśnie jest Karp Kuter Port
– zawsze świeży, o czystym smaku, żyjący „na wolności” w naszych stawach. Aromaty karpia
i innych ryb można wydobyć na wiele sposobów, a jednym z nich jest wędzenie – w Kuter
Porcie ryby wędzimy sami według własnej, sprawdzonej receptury.

ZUPY

Barszcz czerwony 1000 ml 12,00 zł

Zupa grzybowa z łazankami 1000 ml 16,00 zł

Barszcz czerwony to danie, od którego w większości polskich domów zaczyna się wieczerza wigilijna.
Najczęściej serwowany jest z uszkami lub krokietem z grzybami. Druga z tradycyjnych zup wigilijnych
to grzybowa, podawana jako osobne danie lub wymiennie z barszczem.

Dowiedz się więcej o naszej Restauracji
www.kuterport.pl/restauracja ZUPY | RYBY



Dowiedz się więcej o naszej Restauracji
www.kuterport.pl/restauracja MIĘSA PIECZONE / PIEROGI / DODATKI

MIĘSA PIECZONE

DODATKI

Pieczony schab ze śliwką 100 g 6,00 zł

Kaczka cała pieczona 800 g 70,00 zł

Pasztet z żurawiną 100 g 3,50 zł

Chleb 100 g 1,20 zł

Smalec ze skwarkami 800 g 3,00 zł

Pieczenie wydobywa z mięsa cały bukiet aromatów, a równocześnie sprawia, że jest delikatne.
Pieczone mięso można podawać na wiele sposobów – jako danie główne, ale też jako przekąski 
czy przystawki w otoczeniu warzyw, sałatek, sosów. Można je jeść zarówno na gorąco, jak i na zimno.

Chleb to podstawowy składnik w naszym codziennym i świątecznym jadłospisie. Najbardziej lubimy
chleb świeży, chrupiący, pachnący, bez konserwantów. Właśnie taki chleb, według własnego przepisu,
wypiekany jest w Restauracji Kuter Port. Świetnym dodatkiem do niego, szczególnie w zimowym okresie, 
może być wytapiany u nas smalec ze skwarkami, bazujący na najlepszym mięsie z lokalnej rzeźni.

PIEROGI, USZKA, KROKIETY

Pierogi z kapustą i grzybami 100 g 2,50 zł

Krokiety z kapustą i grzybami 1 szt. 3,00 zł

Uszka z grzybami 100 g 3,90 zł

Pierogi to kolejne z tradycyjnych dań wigilijnych. Najczęściej nadziewane są intensywnie pachnącym 
i wyrazistym w smaku farszem z kapusty i grzybów. To samo nadzienie odnajdujemy w krokietach
podawanych z czerwonym barszczem, do którego dodatkiem mogą być również uszka z grzybami.



SMAKI KUTER PORTU NA ŚWIĘTA

ZAMÓW
SMAKI KUTER PORTU NA ŚWIĘTA

Dowiedz się więcej o naszej Restauracji
www.kuterport.pl/restauracja

POLECAMY

Z naszego Łowiska

ŚWIEŻY

KARP

Odbiór osobisty
Restauracja Kuter Port

22–23.12.2020 r. w godz. od 11:00 do 20:00

Płatność

Przy odbiorze

Cena

17 zł / kg

Odbiór osobisty
Łowisko Kuter Port

Płatność

Przy odbiorze

Na zamówienia czekamy do 15.12.2020 r.

W przypadku zamówień spoza oferty prosimy o kontakt
     +48 694 200 000

      restauracja@kuterport.pl

Zamówienia

        +48 734 162 430
        lowisko@kuterport.pl


