


RESTAURACJA KUTER PORT
KULINARNA PRZYSTAŃ

Restauracja Kuter Port powstała jako spokojna przystań z dala od miejskiego zgiełku, blisko natury,
z pięknymi widokami na zielone tereny i wszechobecną wodę. Została urządzona w portowym stylu,

co przejawia się architekturze i wyposażeniu.

Dziś jest częścią większej całości, jaką wraz nią stanowi stale rozwijany Kuter Port.
Obecnie działa na dwóch poziomach – w sali głównej i na Górnym Pokładzie oraz na rozległym tarasie,

na którym znajduje się rzeka spływająca po ścianie Dolnego Pokładu.

Odnajdziecie u nas smaczną kuchnię, w której potrawy powstają od podstaw.
Jest ona oparta o autorskie receptury łączące kuchnię polską i europejską,

w której stawiamy na dania ze świeżych ryb z naszych stawów, domowe pierogi, regionalne produkty, warzywa
i owoce dostarczane ze sprawdzonych upraw, czy wypiekany przez nas codziennie chleb.

Restauracja powstała z myślą o Gościach lubiących smacznie zjeść, ale i wrażliwych na doznania estetyczne
związane nie tylko z serwowanymi daniami.

Nasz pomysł na Restaurację to również pomysł na sposób spędzania czasu w miejscu, w którym z niemal każdego punktu 
rozpościera się piękny widok na zieloną okolicę i wodę. Staramy się stworzyć coś więcej niż wyśmienite dania.

Chcemy zaprosić naszych Gości do przystani, w której kulinarnym degustacjom będą towarzyszyły spokój, relaks, 
odpoczynek, spacer i chwile wytchnienia na świeżym powietrzu.

Życzymy smacznego!



DLACZEGO?

PRZYJAZNA DZIECIOM I RODZINIE

Świeże ryby
W menu m.in. zawsze znajduje się karp
z naszego Łowiska

Rodziny mile widziane
Miejsce z przyjaznym nastawieniem
do rodzin z dziećmi

Czas oczekiwania na dania gorące wynosi około 35 minut (może ulec zmianie).
W tym czasie częstujemy Gości chlebem wypiekanym w naszej Restauracji, podawanym z twarożkiem lub smalcem.

Lokalne kraftowe piwa
Obok znanych marek lokalne piwa
z małych browarów

A może na tarasie?
Tuż obok tarasu jest plac zabaw

Polska i europejska kuchnia
Menu oparte o autorskie receptury 

Profesjonalna i miła obsługa
Zawsze służymy pomocą i radą 

Ryby wędzone
Zawsze świeże, wędzone w naszej Restauracji

Menu dla malucha
Mamy specjalne menu dedykowane 
najmłodszym

Sala główna, Górny Pokład i taras
Zjedz tam, gdzie chcesz – masz wybór

Kącik dziecięcy
Specjalna strefa malucha z zabawkami, 
kolorowankami, puzzlami

Świeży chleb
Codziennie wypiekany w naszej kuchni

Menu lunchowe
Serwowane od poniedziałku do piątku

Lokalne produkty
Stawiamy na sprawdzone produkty
od zaufanych dostawców

Małe mebelki
Do dyspozycji dzieci są małe stoliki i krzesełka

Romantycznie, klimatycznie
U nas tak jest – rozkoszuj się smakiem
i klimatem

Miejsce do karmienia
Miejsce dla matek z malutkimi dziećmi

Burgery
Kilka rodzajów burgerów dostępnych 
w każdy wtorek

Domowe pierogi
Serwujemy ręcznie lepione pierogi

Ryby i owoce morza
Menu dostępne w czwartki i piątki

Dania bez alergenów
Lista potraw, które mogą zawierać alergeny,
jest dostępna u managera

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



PRZYSTAWKI 

SAŁATKI 

Płatki marynowanego karpia 130 g 38,00 zł

Tatar z polędwicy wołowej 
Podawany w cebulką, piklami i jajkiem przepiórczym

90 g 39,00 zł

Sałatka z pikantnym grillowanym kurczakiem 
Do sałatki dodawany jest boczek, pomidory, grzanki i sos czosnkowy

160 g 34,00 zł

Sałatka „Kuter Port”
Podstawą sałatki są ryby z naszej wędzarni, a także świeży i suszony pomidor,
zielony ogórek, czerwona cebulka, kolorowe sałaty. Wszystkie składniki
są skrapiane cytrusowym dressingiem z cytryny, limonki, pomarańczy, miodu 
i oliwy z oliwek

160 g 38,00 zł

Sałatka z grillowanymi krewetkami w sezamie z chorizo 
Z dodatkiem awokado, pomidorków koktajlowych oraz dresingiem z mango
i limonki 

160 g 42,00 zł

Sałatka „Trzy sery” 
Podawana z melonem, pomidorkami koktajlowymi, oliwkami i orzechami
z dresingiem cytrusowym 

160 g 34,00 zł

Przystawki podawane są przed głównymi posiłkami lub jako małe dania zaspokajające głód przed 
głównym posiłkiem. U nas do wszystkich przystawek podawane są ziołowe grzanki.

Są źródłem wielu składników odżywczych, mineralnych i witamin. Wspomagają metabolizm, idealnie 
nadają się do zaspokojenia mniejszego głodu, a ponadto są świetnym dodatkiem do dań głównych.
Do wszystkich sałatek podajemy ziołowe grzanki.

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



ZUPY

PIEROGI

Rosół z makaronem 
Tradycyjnie warzony wywar na drobiowym mięsie jest gotowany
przez około 4 godz. z dodatkiem warzyw korzennych i cebulowych
oraz soli i grubo mielonego pieprzu.
Podawany jest z makaronem, tzw. krajanką

300 ml 16,00 zł

Zupa rybna w aromacie pomidorów z ziołową grzanką 300 ml 25,00 zł

Barszcz czerwony z ręcznie robionymi uszkami mięsnymi 300 ml 19,00 zł

Żurek staropolski z jajkiem i białą kiełbasą 300 ml 19,00 zł

Zupa podgrzybkowa z łazankami 300 ml 22,00 zł

Pierogi z mięsem, cebulką i boczkiem 300 g 23,00 zł

Pierogi ruskie ze smażoną cebulą 300 g 24,00 zł

Opiekane pierogi z ziemniakami i kurkami z sosem grzybowym
i pappardelle warzywnym 
Ręcznie robione pierogi nadziewane są farszem z gotowanych ziemniaków
i duszonych z cebulą kurek. Następnie są gotowane i zrumienione na maśle.
Przed wydaniem polewa się je grzybowym sosem z blanszowaną marchewką,
cukinią i białą rzodkwią

350 g 28,00 zł

Kilka powodów, dla których warto jeść zupy: nie tuczą, dostarczają wielu składników odżywczych, 
znakomicie rozgrzewają, są sposobem na jedzenie warzyw, można je łatwo i szybko przygotować.

Regionalne pierogi ręcznie robione w naszej Restauracji, porcja 12 szt.

Dowiedz się więcej o naszej restauracji
www.kuterport.pl/restauracja ZUPY | PIEROGI



DANIA GŁÓWNE / RYBY

Filet z karpia w migdałowo-sezamowej panierce  
Serowany z ziemniakami pieczonymi w folii i twarożkiem ziołowym 
oraz miksem sałat

180 g 41,00 zł

Łosoś grillowany 
Z warzywnym ratatouille, oliwkową tapenadą i kaszą bulgur 

180 g 52,00 zł

Filet z sandacza  
Zapiekany pod kremowym sosem borowikowym z ziemniakami w folii
z ziołami i twarożkiem ziołowym podany z miksem sałat

180 g 48,00 zł

Pstrąg smażony z frytkami i surówkami  
Po dokładnym oczyszczeniu pstrąg jest doprawiony specjalnie
skomponowaną mieszanką przypraw, po czym zostaje oprószony
mąką pszenną i kukurydzianą. Usmażony na głębokim tłuszczu trafia
na talerz wraz z frytkami, surówkami i czosnkowo-ziołowym masłem

300 g 44,00 zł

Pieczony dorsz pod ziołową posypką 
Na risotto z zielonym groszkiem i pieczonymi warzywami 

180 g 52,00 zł

Pieczony halibut   
Podawany na tagliatelle ze szpinakiem, pomidorkami koktajlowymi i dynią

180 g 47,00 zł

Ryby na stałe powinny wpisać się do naszego menu, a najlepiej jeść je 2–3 razy w tygodniu.
Stanowią źródło niezbędnych elementów zbilansowanej diety i główne źródło kwasów omega-3. 
Zawierają też witaminy A, D, E oraz z grupy B. Są bogate w białko i składniki mineralne.

Ryby wędzone 
Wędzone w naszej Restauracji ryby są dostępne w sprzedaży po wcześniejszym zamówieniu – szczegóły u kelnera

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

Świeże ryby
Istnieje możliwość zakupu świeżego Karpia Kuter Port – szczegóły na Łowisku



DANIA GŁÓWNE / MIĘSA

Placki ziemniaczane ze śmietaną 200 g 26,00 zł

Placki ziemniaczane z gulaszem i surówkami 250 g 39,00 zł

Golonka pieczona 
Serwowana z kapustą zasmażaną, chrzanem i musztardą 

800 g 52,00 zł

Burger „Kuter Port” 
Przyrządzany z wołowiny i podawany z zapiekanym serem, bekonem,
konfiturą z czerwonej cebuli, domowymi wedgesami i sałatką colesław

200 g 45,00 zł

Polędwiczki wieprzowe 
Polędwiczka to najdelikatniejsza część półtuszy wieprzowej.
Przed smażeniem na mocnym ogniu jest marynowana w marynacie
z czosnku, tymianku i młotkowanego pieprzu.
Podawana jest z ziemniaczanymi placuszkami, pieczonymi warzywami
i podgrzybkowym sosem

200 g 44,00 zł

Tradycyjny kotlet schabowy 
Z ziemniakami i kapustą zasmażaną  

180 g 41,00 zł

Panierowany filet z kurczaka 
Z pieczarkami i serem podany z frytkami oraz surówkami 

200 g 37,00 zł

Grillowany filet z kurczaka 
Marynowany w ziołowym pesto, zapiekany z pomidorem i mozzarellą, podany 
z ryżem i gotowanymi warzywami 

200 g 37,00 zł

Mięso jest dobrym źródłem pełnowartościowego białka. Zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy, 
których organizm nie potrafi sam wytworzyć. Dostarcza też składników mineralnych, w tym sporych 
ilości żelaza.

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



Krucha beza 
Z kremem mascarpone, świeżymi owocami i sosem z owoców leśnych 

120 g 22,00 zł

Szarlotka na ciepło 
Z gałką lodów waniliowych 

120 g 22,00 zł

Czekoladowe brownie 
Z sosem jogurtowym i sorbetem malinowym

150 g 22,00 zł

Kompozycja lodów 
Z żelowanymi owocami i bitą śmietaną

130 g 22,00 zł

DODATKI

Frytki z serem 170 g 16,00 zł

Frytki 150 g 12,00 zł

Grzanki czosnkowe (3 szt.) 80 g 7,00 zł

Ziemniaki gotowane 120 g 7,00 zł

Ziemniaki w folii z ziołowym twarożkiem            120 g 9,00 zł

Ryż 120 g 7,00 zł

Mix zielonych sałat 80 g 14,00 zł

Warzywa gotowane 100 g 11,00 zł

Kapusta zasmażana 100 g 8,00 zł

Surówki 120 g 9,00 zł

Ketchup 50 g 4,00 zł

Sos czosnkowy 50 g 4,00 zł

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

DESERY
Słodki deser do kawy czy tuż po obiedzie jest jak wisienka na torcie. Chociaż wiemy, że nie wszystkie 
desery wpisują się na listę zdrowych dań, każdy od czasu do czasu potrzebuje takiej słodkiej chwili.



NAPOJE GORĄCE BEZALKOHOLOWE

Herbata - różne smaki
Ceylon, owocowa, miętowa, zielona, earl grey

250 ml 8,00 zł

Herbata rozgrzewająca
Z imbirem, goździkami, pomarańczą, cytryną i sokiem malinowym

400 ml 16,00 zł

Herbata jesienna
Z laską cynamonu, gwiazdką anyżu, miodem i cytryną

400 ml 16,00 zł

Kawa czarna 150 ml 9,00 zł

Espresso 30 ml 9,00 zł

Podwójne espresso 60 ml 12,00 zł

Kawa biała 150 ml 10,00 zł

Cappuccino 250 ml 12,00 zł

Latte 250 ml 13,00 zł

Gorąca czekolada 200 ml 18,00 zł

Czekolada z gałką lodów  200 ml 20,00 zł

Piwo grzane 0%
Z imbirem, goździkami, cynamonem, miodem i pomarańczą

500 ml 16,00 zł

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

NAPOJE GORĄCE ALKOHOLOWE

Herbata z rumem 400 ml 18,00 zł

Herbata z wiśniówką 400 ml 15,00 zł

Irish Coffe 200 ml 19,00 zł

Czekolada z rumem 200 ml 23,00 zł

Piwo grzane małe
Z imbirem, goździkami, cynamonem i pomarańczą

300 ml 14,00 zł

Piwo grzane duże
Z imbirem, goździkami, cynamonem i pomarańczą

500 ml 16,00 zł

Piwo grzane cytrusowe
Na bazie warki owocowej z likierem miodowym, syropem imbirowym, pomarańczą i cytryną

500 ml 18,00 zł

Wino grzane 
Na bazie wina półsłodkiego z pomarańczą, goździkami i imbirem

200 ml 16,00 zł



NAPOJE ZIMNE

Coca-Cola 200 ml 9,00 zł

Coca-Cola Zero 200 ml 9,00 zł

Fanta 200 ml 9,00 zł

Sprite 200 ml 9,00 zł

Kinley Tonic 200 ml 9,00 zł

Fuze Tea 250 ml 9,00 zł

Pepsi 200 ml 9,00 zł

Red Bull 250 ml 14,00 zł

Tymbark 330 ml 8,00 zł

Pomarańcza 200 ml 7,00 zł

Jabłko 200 ml 7,00 zł

Czarna porzeczka 200 ml 7,00 zł

Banan 200 ml 7,00 zł

Żurawina 200 ml 7,00 zł

Świeże soki wyciskane 
pomarańcza, grejpfrut, mieszany 

200 ml 16,00 zł

Sok 100% NFC 
(nie jest wytwarzany z koncentratu, jest tłoczony
lub wyciskany z surowych owoców, warzyw, bez konserwantów)
pomarańcza, jabłko, jabłko/marchew, jabłko/banan/marchew, grejpfrut

330 ml 14,00 zł

Cisowianka niegazowana / Perlage 300 ml 8,00 zł

Cisowianka niegazowana / Perlage 700 ml 12,00 zł

Woda niegazowana / karafka 1000 ml 14,00 zł

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

WODA MINERALNA

NAPOJE

SOKI OWOCOWE



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 16,00 zł

Opackie (Lager)
Orzeźwiające piwo, oparte o jeden z najlepszych chmieli w Europie. Ma lekko
słodowy charakter, a jego barwa przypomina stare złoto z refleksami pomarańczy

500 ml 16,00 zł

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

500 ml 16,00 zł

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

500 ml 16,00 zł

Porter (Porter Bałtycki)
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 18,00 zł

Pszeniczne (Hefewaizen)
Orzeźwiające piwo, którego smak i aromat są zabarwione nutą bananowo-goździkową, 
chlebową, słodową. Barwa jest złocista, wygląd mętny, a gęsta biała piana obfita i trwała

500 ml 16,00 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 17,00 zł

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

500 ml 17,00 zł

Gwiazda Pop (hazy IPA)                         
Niezwykle soczyste, gładkie i intensywne zamglone piwo o umiarkowanej goryczce.
Pełne aromatów cytrusowych i owoców tropikalnych

500 ml 17,00 zł

Sędek (Wheat India Pale Ale)                        
Uwarzone z imponującą ilością chmieli amerykańskich, piwo górnej fermentacji z wyraźną goryczką,
jasne z odcieniem pomarańczowym. Wyczuwalny aromat cytrusowy, morelowy i brzoskwiniowy

330 ml 12,00 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 12,00 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. 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. 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 9,00 zł

Żywiec duży  500 ml 12,00 zł

Heineken 500 ml 10,00 zł

Żywiec 500 ml 10,00 zł

Tyskie Gronie 500 ml 10,00 zł

Warka 0% (zapytaj o dostępne smaki) 500 ml 10,00 zł

Lech 0% 500 ml 10,00 zł

Żywiec 0% 500 ml 10,00 zł

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

PIWO LANE

PIWO BUTELKOWE

PIWO BEZALKOHOLOWE



WINO DOMU 

WINO MUSUJĄCE 

Zidela Wines, Western Cape, RPA

Chenin Blanc/Viognier (białe) 13,00 zł 60,00 zł

Shiraz/Merlot (czerwone) 13,00 zł 60,00 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

16,00 zł 95,00 zł

Cava Bohigas Semi Seco Reserva, Fermi Bohigas, Katalonia, Cava DO, Hiszpania 
Szczepy: Xarel-lo, Macabeo, Parellada
Kataloński odpowiednik szampana w wersji półsłodkiej. 
Produkowane z wykorzystaniem metody klasycznej, leżakujące w piwnicy dwa lata. 
Ma jasnosłomkową barwę i delikatne bąbelki. Wyczuwalne są aromaty jabłka 
i cytrusów. Podwyższona zawartość cukru dobrze balansowana jest 
przez odświeżającą kwasowość

90,00 zł

Dowiedz się więcej o naszej Restauracji
www.kuterport.pl/restauracja WINO DOMU  / MUSUJĄCE  / RÓŻOWE

125 ml

125 ml

750 ml

750 ml

WINO RÓŻOWE

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

15,00 zł 75,00 zł

Turnau Rose, Winnica Baniewice, Pomorze Zachodnie, Polska 
Szczepy: Rondo, Regent, Pinot Noir 
Wino to jest odzwierciedleniem owocowości czerwonych odmian winogron. Łączy w sobie 
wszechstronność podania, lekkość smaków i rześkość gaszącą pragnienie. 
Przyciąga zapachami letnich owoców, niesie ze sobą orzeźwienie wynikające 
z grejpfrutowej kwasowości. Serwowane jest do przekąsek, sałatek czy grillowanego 
drobiu oraz jako wino powitalne przed elegancką kolacją

150,00 zł

125 ml 750 ml



WINO 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

75,00 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 85,00 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

18,00 zł 95,00 zł

Pinot Grigio delle 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

120,00 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

15,00 zł 75,00 zł

Turnau Solaris, Winnica Baniewice, Pomorze Zachodnie, Polska 
Szczepy: Solaris
Solaris zawdzięcza swoją nazwę słońcu. Wykorzystuje każdy jego promień do stworzenia pełnej, 
kompleksowej struktury smaku i niepowtarzalnej gamy zapachowej. Aromaty gruszki, brzoskwini 
i miodu znajdują swoje odbicie w smaku, gdzie wyraźna grejpfrutowa kwasowość równoważy się 
z wytrawnością i dojrzałością, niepozbawioną owocu

150,00 zł

La Baume, Domaine de la Baume, Pays d’Oc IGP, Francja 
Szczepy: Viognier
Wino o jasnożółtej barwie. Świeże i eleganckie o intensywnym zapachu kwiatów cytrusowych, dojrzałej 
brzoskwini z egzotycznie pikantnymi niuansami. Aromatyczne, o wyczuwalnym smaku brzoskwiń, moreli 
i dojrzałych jabłek

110,00 zł

Juan Gil Moscatel, Gil Family Estates, Jumilla DO, Hiszpania  
Szczepy: Muscat
Wino posiada jasnosłomkową barwę z zielonymi refleksami. W zapachu dominują aromaty 
egzotycznych owoców, cytrusów oraz nut kwiatowych. Wino lekkie, owocowe o przyjaznej 
orzeźwiającej kwasowości i długim finiszu. Pasuje do wszelkiego rodzaju owoców morza i ryb, sałatek, 
makaronów oraz białych mięs

85,00 zł

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

125 ml 750 ml



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

WINO CZERWONE 

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. 
Wyróżnia je aromat mięty, temperowanego ołówka, pudełka cygar i ciemnych czereśni 
oraz czarnych i czerwonych porzeczek. OuKalant w języku afrikaans znaczy „stary łotr”

75,00 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

Honoro Vera Garnacha, Gil Family Estates, Aragonia, Calatayud DO, Hiszpania 
Szczepy: Garnacha 
Wyprodukowane ze specjalnie wyselekcjonowanych, dojrzałych winogron, rosnących 
na wzgórzach regionu Calatayud. Ma kolor skoncentrowany, ale przejrzysty. Charak-
teryzuje się silnym aromatem dojrzałych ciemnych owoców. W smaku przeważają 
głównie słodkie czereśnie i ciemne śliwki

75,00 zł

Lui&William Domino de Taurum 2019, Lui&William, Toro, Hiszpania 
Szczepy: Tempranillo 
Wino o głębokiej wiśniowej barwie z odcieniem purpury. Przeważa w nim aromat 
czerwonych owoców, jeżyn i morwy. W tle wyczuwalne są nuty kawy, tostów i drewna. 
Owoce zbierane są ręcznie, a proces starzenia przebiega w beczkach 
z dębu francuskiego i trwa pół roku

17,00 zł 90,00 zł

Agnus de Valdelana Tempranillo, Bodegas Valdelana, Rioja, Hiszpania 
Szczepy: Graciano, tempranillo 
Grona do produkcji wina zbierane są ręcznie z 60-letnich krzewów gwarantujących 
niską wydajność i wysoką jakość. Wino ma głęboką, czerwono-granatową barwę 
z fioletowymi refleksami. Charakteryzuje je aromat soczystych ciemnych owoców 
z wiśnią

120,00 zł

125 ml 750 ml

wino wytrawne

Oznaczenia win

wino półwytrawne

wino wegańskie



ALKOHOLE

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

Wyborowa 40 ml 10,00 zł

Stock 40 ml 10,00 zł

Żołądkowa gorzka 40 ml 10,00 zł

Krupnik 40 ml 10,00 zł

Żubrówka 40 ml 10,00 zł

Wiśniówka 40 ml 10,00 zł

Absolut Vodka 40 ml 12,00 zł

Finlandia Vodka / Finlandia Cranberry / Finlandia Redberry / Finlandia Lime 40 ml 12,00 zł

Martini Bianco / Martini Extra Dry / Martini Rosato / Martini Rosso 100 ml 12,00 zł

Bacardi Superior 40 ml 12,00 zł

Bacardi Black 40 ml 13,00 zł

Bacardi Spice 40 ml 13,00 zł

WÓDKA 

APERITIF 

RUM

Gordons 40 ml 14,00 zł

Bombay Saphire 40 ml 18,00 zł

Lubuski Gin 40 ml 12,00 zł

GIN 

Tequila Olmeca Bianco 40 ml 15,00 zł

Tequila Olmeca Gold 40 ml 18,00 zł

Campari 40 ml 12,00 zł

Aperol 40 ml 13,00 zł

Jagermeister 40 ml 13,00 zł

Becherovka 40 ml 12,00 zł

TEQUILA 

BITTER 



ALKOHOLE

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

Jim Beam 40 ml 16,00 zł

Ballantine’s 40 ml 16,00 zł

Ballantine’s Passion 40 ml 16,00 zł

Jameson 40 ml 16,00 zł

Jack Daniels 40 ml 20,00 zł

Jack Daniels Honey 40 ml 21,00 zł

Johnnie Walker Black 40 ml 20,00 zł

Johnnie Walker Red 40 ml 18,00 zł

Bushmills 10 YO Single Malt 40 ml 24,00 zł

WHISKY / BOURBON 

Hennessy VS 40 ml 27,00 zł

Hennessy Fine de Cognac 40 ml 32,00 zł

Metaxa 3* 40 ml 13,00 zł

Metaxa 5* 40 ml 15,00 zł

Metaxa 7* 40 ml 18,00 zł

Stock 84 40 ml 12,00 zł

Malibu 40 ml 10,00 zł

Bailey’s Irish Cream 40 ml 10,00 zł

Amaretto 40 ml 11,00 zł

Cointreau 40 ml 12,00 zł

Kahlua 40 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 14,00 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  

250 ml 17,00 zł

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

250 ml 19,00 zł

Mad Dog  
Wódka, sok malinowy, tabasco

50 ml 14,00 zł

Kamikaze  
Wódka, Blue Curacao, sok z cytryny

6 x 20 ml 17,00 zł

Deska polskich wódek
W zestawie: Wódka Wyborowa, Żubrówka Bison Grass, Wiśniówka, Gorzka Żołądkowa, 
Śliwowica, Wódka cytrynowa z nutą miodu

6 x 20 ml 26,00 zł

Virgin Mojito  
Woda gazowana, syrop mojito, limonka, mięta, sok z cytryny  

400 ml 14,00 zł

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

400 ml 14,00 zł

Shake   
truskawkowy, czekoladowy, waniliowy 

200 ml 14,00 zł

Smothes   
truskawkowy, bananowy   

200 ml 13,00 zł

BEZALKOHOLOWE 

ALKOHOLOWE 



VOUCHERY KUTER PORT 

ZAMÓW VOUCHER 

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

Szukasz oryginalnego prezentu? Chcesz sprawić niespodziankę swoim bliskim, przyjaciołom
lub współpracownikom? Oczekujesz, że Twój prezent będzie nietypowy i zaskakujący, a jednocześnie 
dopasowany do potrzeb i oczekiwań obdarowanych?
Wychodząc naprzeciw takim oczekiwaniom oraz licznym zapytaniom, przygotowaliśmy Vouchery,
które można wykorzystać w kilku naszych strefach – w Restauracji, na Łowisku oraz w Domkach.
Dobrze dobrany Voucher to idealny prezent dla każdego, a jeśli chcesz „skomponować” swój własny
Voucher Personalizowany, również posiadamy takie rozwiązanie. 
Sprawdź i wybierz dokładnie to, czego potrzebujesz.
W przypadku zainteresowania nabyciem danego Vouchera skontaktuj się z managerem danej Strefy.

Zapytaj kelnera lub skontaktuj się z nami.

restauracja@kuterport.pl
+48 694 418 747
+48 785 688 218 

lowisko@kuterport.pl
+48 734 162 430 

domki@kuterport.pl
+48 694 863 333

marketing@kuterport.pl
+48 573 338 034



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

www.kuterport.pl 

www.facebook.com/kuterport.nieznanowice

www.instagram.com/kuterport

Wi-fi Kuter Port Nieznanowice 
hasło: kuterport247

Rezerwacje: 
tel. +48 12 385 85 85

e-mail: restauracja@kuterport.pl

ZOSTAŃ Z NAMI W KONTAKCIE


