
MENU NA WYNOS
DOSTĘPNE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI W GODZ. 11.00–19.00

Zamów na miejscu lub zadzwoń: +48 694 200 000
Catering wg ustaleń indywidualnych: +48 694 418 747

Dowozimy na dystansie do 10 km
Min. wartość zamówienia to 50 zł

ZAPRASZAMY!



ZUPY

DESERY

NAPOJE

SAŁATKA

DANIA GŁÓWNE

Tradycyjny rosół z makaronem 300 ml 10,00 zł

Zupa rybna w aromacie pomidorów z ziołową grzanką 300 ml 15,00 zł

Barszcz czerwony z ręcznie robionymi uszkami mięsnymi 300 ml 13,00 zł

Żurek staropolski z jajkiem i białą kiełbasą 300 ml 13,00 zł

Szarlotka z gałką lodów waniliowych 120 g 14,00 zł

Krucha beza z kremem mascarpone, świeżymi owocami i sosem z owoców leśnych 120 g 15,00 zł

Sałatka z pikantnym grillowanym kurczakiem 160 g 24,00 zł

Pierogi ruskie ze smażoną cebulą 300 g 16,00 zł

Pierogi z mięsem, cebulką i boczkiem 300 g 17,00 zł

Opiekane pierogi z ziemniakami i kurkami z sosem grzybowym i pappardelle warzywnym 350 g 19,00 zł

Łosoś grillowany z warzywnym ratatouille, oliwkową tapenadą i kaszą bulgur 180 g 44,00 zł

Filet z sandacza zapiekany pod kremowym sosem borowikowym z ziemniakami puree, ziołami,
twarożkiem i miksem sałat

180 g 39,00 zł

Pstrąg smażony z frytkami i surówkami 300 g 35,00 zł

Placki ziemniaczane ze śmietaną 200 g 16,00 zł

Placki ziemniaczane z gulaszem i surówkami 250 g 29,00 zł

Golonka pieczona z kapustą zasmażaną, chrzanem i musztardą 800 g 41,00 zł

Burger „Kuter Port” 200 g 34,00 zł

Polędwiczki wieprzowe z ziemniaczanymi placuszkami, grillowanymi warzywami, podgrzybkowym sosem 200 g 35,00 zł

Tradycyjny kotlet schabowy z ziemniakami i kapustą zasmażaną 180 g 31,00 zł

Panierowany filet z kurczaka z pieczarkami, frytkami i surówkami 200 g 30,00 zł

Grillowany marynowany filet z kurczaka, zapiekany z pomidorem i mozzarellą, z ryżem i warzywami 200 g 30,00 zł

Dowiedz się więcej o naszej restauracji
www.kuterport.pl/restauracja MENU NA WYNOS

Herbata jesienna / rozgrzewająca 500 ml 12,00 zł

Herbata z rumem / wiśniówką 500 ml 12,00 zł

Gorąca czekolada 200 ml 15,00 zł

Czekolada z rumem  200 ml 20,00 zł

Piwo grzane duże 500 ml 12,00 zł

Wino grzane 200 ml 14,00 zł

i wiele innych – szczegóły przy zamówieniu 


