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przystawki

śniadania
w porcie

Carpaccio z polędwicy wołowej 35 zł
z truflowym majonezem, rukolą, pomidorkami cherry, kaparami 
i płatkami parmezanu 90 g

Siekany tatar z polędwicy wołowej  33 zł
z żółtkiem confit, czerwoną cebulą, piklami i musztardą francuską 90 g 

Klasyczny hummus z ciecierzycy  19 zł
i pasty sezamowej tahini podany z chlebkiem pita 90 g

Krewetki z patelni 29 zł
z czosnkiem i pietruszką podane z chrupiącymi bagietkami 5 szt.

Bruschetta  19 zł
z pomidorami i bazylią 4 szt.

Awokado 27 zŁ
owinięte szynką parmeńską i mozzarellą zapiekane w oliwie, czosnku,
oliwkach i pomidorkach (podane z dwiema chrupiącymi bułeczkami) 130g

bufet

jajecznica smażona 
na maśle

jajka sadzone

pasztety własnego 
wyrobu

naleśniki

deska wędlin i serów

zapiekane pomidory

kiełbaski z cebulką

dżemy, konfitury, 
prawdziwy miód

ciasta pieczone przez 
naszych kucharzy

i wiele innych

tylko 29 zł / osoba
 codziennie 

od 7:00 do 10:00

8 zł 9 zł 10 zł

Na wynos (250ml)
KAWA
CZARNA

 
KAWA
CAPPUCCINO

 
KAWA
LATTE



zupy

PORTowa zupa rybna
250 ml/ 50 g

 17 zł

Żurek na maślance
podany z ziemniakami puree
i podsmażaną białą kiełbasą 
250 ml/ 100 g

 15 zł

rosół z kury
z kluseczkami 250 ml/ 40 g 

 14 zł

krem z pomidorów
z mozzarellą i świeżą bazylią 
200 ml/ 20 g

 15 zł

 

SOUP

Chicken clear soup
— 300 g —

4.00 $

Goulash soup
— 300 g —

5.00 $

Bavarian cheese soup
— 300 g —

7.00 $

sałaty

Sałata grecka 
pomidory, papryka, ogórek, 
czerwona cebula, oliwki Kalamata, 
oryginalny ser feta, dressing 
z oliwy i soku z cytryny 200 g/ 50 g

 27 zł

cezar z kurczakiem
sałata rzymska, grillowana pierś 
kurczaka, bekon, ziołowe grzanki,
sos ze świeżo tartego parmezanu 

200 g/ 70 g

 

 27 zł

W naszej kuchni znajdziesz:

produkty od lokalnych 
dostawców

ryby – zawsze swieze

oryginalne produkty z Włoch 

sezonowe składniki - 
w zaleznosci od pory roku 

sosy własnej roboty

przez całe lato i jesien zioła 
z naszego zielnika
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Tymianek – składniki 
w nim zawarte wykazują 

działanie przeciwzapalne, 
wzmacniające i uspokajające. 
To uniwersalny środek, który 
można stosować pomocniczo 

przy leczeniu wielu 
dolegliwości. 

Bazylia – poprawia trawienie 
i ułatwia przyswajanie 
pokarmu. Powszechnie 

uważa się, że działa 
przeciwdepresyjnie, poprawia 
nastrój i dodaje sił (działanie 

podobne do melisy).

Szałwia – w jej liściach 
znajduje się znaczna ilość 
olejku eterycznego, dzięki 
temu nie tylko leczy ciało 

i poprawia jego wygląd, ale 
jeszcze dobrze wpływa 

na samopoczucie.

makarony / Risotto / pierogi

zioła 
z portowego 

zielnika

sami sprowadzamy z włoch
makarony, wędliny, sery, oliwy...

Trofie z kiełbasą chorizo 31 zł
rukolą i pikantną papryczką jalapeno 330 g

Penne z kurczakiem  29 zł 
suszonymi pomidorami w sosie śmietanowym z dodatkiem serka mascarpone 

350 g 

Tagliatelle z borowikami   32 zł
w sosie winno-maślanym 330 g

Spaghetti aglio olio z krewetkami  33 zł
z dodatkiem natki pietruszki i peperoncino 330 g

Lasagne bolognese   28 zł
350 g

Risotto z borowikami  35 zł
i oliwą truflową 300 g

Risotto bianco 35 zł
z owocami morza i świeżym szpinakiem 300 g

Pierogi z kaczką  31 zł
z dodatkiem suszonej żurawiny, polane masłem szałwiowym 5 szt.



ryby i owoce morza
dla dzieci

ryba z patelni  cena dnia 
w zależności od połowu podana z surówką z białej kapusty 120/ 80 g 

Filet z sandacza  39 zł
z patelni podany z surówką z białej kapusty 130/ 80 g 

Smażony sandacz  47 zł
z różowym kaszotto, warzywami korzeniowymi glazurowanymi w miodzie
i sosem szafranowym 130/ 150 g

Polędwiczka z dorsza atlantyckiego  39 zł
w sosie z białego wina i masła z duszonymi pomidorkami koktajlowymi 
i świeżą bazylią 140 g

Brodetto  41 zł
tradycyjne danie włoskie przygotowane na bazie bulionu rybnego,
pomidorów pelati i białego wina z owocami morza (krewetki, mule, kalmary) 
i rybami morskimi 300 g

Mule w sosie pomidorowym 34 zł
z bazylią i czosnkiem 250 g

Mule w sosie winno-śmietanowym  34 zł
z szalotką 250 g

Grillowana ośmiornica 49 zł
podana z risotto oraz puree z marchewki i chili 120/ 100 g

Rosołek z makaronem 
i marchewką                              
200 ml - 8 zł

Makaron penne 
z sosem pomidorowym                                           

150 g - 16 zł

Filecik w panierce kukurydzianej 
podany z frytkami i ketchupem 
oraz surówką z białej kapusty       

120/50 g -16 zł

Paluszki rybne domowej roboty 
podane z frytkami i ketchupem 
oraz surówką z białej kapusty    

120/50 g - 17 zł

Mini burger z panierowanym 
kurczakiem, sałatą i pomidorem 

150 g - 16 zł

Naleśniki z domowym kremem 
czekoladowo-orzechowym          

(2 szt.) -  13 zł

Lody waniliowe z kolorową 
posypką i wafelkiem                 

100 g - 11 zł



dodatki do dań

Ziemniaki puree - 5 zł

Ziemniaki opiekane - 5 zł 

Frytki - 6 zł

Frytki grubo krojone - 6 zł

Domowe frytki z majonezem 
truflowym - 12 zł

Surówka z białej kapusty - 5 zł

Buraczki na zimno - 5 zł

Sałatka z czerwonej kapusty 
- 5 zł

mizeria - 5 zł

Warzywa grillowane - 9 zł

Koszyk pieczywa - 3 zł

Koszyk bagietek - 5 zł

mięsa

kotlet schabowy     29 zł
z ziemniakami puree i mizerią 300/ 100/ 50 g

   

Żeberka wieprzowe     35 zł
w glazurze z dodatkiem syropu klonowego z domowymi frytkami 160/80g

  

Polędwiczki wieprzowe      39 zł
w sosie z grzybów leśnych z ziemniakami puree i buraczkami 150/ 120 g

Pierś z kurczaka       32 zł
marynowana w ziołowym pesto podana z bobem, pomidorkami koktajlowymi 
i sosem serowym 130/ 100 g

Kofty z mięsa baraniego      36 zł 
podane z chlebkiem pita, sałatką z pomidorów i sosem miętowym 130/ 80 g

 

Stek z polędwicy wołowej     59 zł 
podany z sosem z zielonego pieprzu i brandy, truflowym majonezem oraz 
masełkiem ziołowym 120-180/ 30 g 

 

wszystkie potrawy
Przygotowujemy na bieżąco



portowe przysmaki & przekąski

Portowy burger  32 zł
100% wołowiny black angus, bułka maślana, sałata, pomidor, awokado, 
papryczka jalapeno, ser, chrupiący bekon, sos barbecue z wędzonej śliwki,
grubo krojone frytki 250/ 60 g

Classic burger  29 zł
100% wołowiny black angus, bułka, sałata, pomidor, czerwona cebula, 
ogórek kiszony, klasyczny sos na bazie majonezu, grubo krojone frytki 250/ 
60 g

Ciabatta z pulled pork  21 zł
z surówką z czerwonej kapusty, rukolą, piklami i sosem majonezowo-
musztardowym 130 g
[włoska bułka z wieprzowiną marynowaną w ziołach, pieczoną w niskiej 
temperaturze, podana z surówką z lekko kiszonej czerwonej kapusty]

domowe frytki z majonezem truflowym  12 zł

opiekane ziemniaczki  10 zł
z ziołami i sosem czosnkowym 100 g

14 zł
200 ml

 
Wyciskany
sok 
z pomaranczy

Bądź FIT 

Koktajl 

z jarmużu i kiwi 

Składniki:

- świeży jarmuż

- kiwi 

- jabłko 

- sok pomarańczowy 

- mięta

300 ml - 15 zł

świeżo wyciskany sok 

z cytryn /shot/ 

 40 ml - 5 zł

świeżo wyciskany sok 

z pomarańczy

200 ml - 14 zł

,

14 zł
300 ml

 
Domowe
Lemoniady
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DOBRY DESER
JESt idealnym zakończeniem posiłku

CHINA PAi mu tan
— Platynowy kolor tipsów 

o nieregularnym kształcie daje 

bardzo delikatny kwiatowy 

smak naparu o słomkowo-

pomarańczowej barwie —

dzbanek - 8,00 zł

GUNPOWDER 
WSPOMNIENIE LATA

— Zielona herbata liściasta 

z owocami porzeczki, maliny, 

kwiatem pomarańczy i trawą 

cytrynową —

dzbanek - 8,00 zł

HERBATA OWOCOWA
— Mieszanka owocowa: tarnina, 

aronia, jabłko, jarzębina, głóg, 

hibiskus, czarny bez, skórka 

owocu róży, płatki kwiatu 

słonecznika, trawa cytrynowa, 

truskawka i malina —

dzbanek - 8,00 zł

Zabierz ją ze sobą! 
Każdą herbatę możemy 

zapakować do torebki o wadze 

50 g. To świetny pomysł 

na prezent! 

Herbata biała 30 zł / 50 g

Herbata zielona i owocowa 

15 zł / 50 g

herbata
liściasta

desery

Beza  16 zł
z kremem z serka mascarpone i ricotty z dodatkiem miodu i likieru 
migdałowego podana z sezonowymi owocami 90 g

Szarlotka na ciepło  15 zł
z lodami waniliowymi i domowym sosem pomarańczowym 180/ 30 g

Tiramisu  16 zł
klasyczny włoski deser przygotowany na bazie serka mascarpone,
żółtek oraz biszkoptów nasączonych w espresso i likierze Amaretto 180 g

Brownie z czerwonej fasoli* 15 zł
z solonym karmelem i orzechowym pudrem 100 g

Domowe lody kokosowe  15 zł
z musem z mango 70/ 30 g

* Gluten free
* Fasola to świetny zamiennik mąki. Z powodzeniem można stosować 
zarówno fasolę białą jak i czerwoną. Co więcej, fasola ,,Piękny Jaś” z Doliny 
Dunajca to nasz produkt narodowy, wyróżniony oznaczeniem Chronionej 
Nazwy Pochodzenia i charakteryzujący się wysoką zawartością magnezu. 

kawy mrożone

Frappe klasyczne 11 zł
świeżo parzona kawa, mleko, kostki lodu; bez dodatku cukru 300 ml/ 16 g

Frappe z gałką lodów waniliowych 15 zł
świeżo parzona kawa, mleko, lody waniliowe, syrop cukrowy, bita śmietana 
300 ml/ 8g/ 40g
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koktajle

virgin mojito
-limonka

- cukier trzcinowy
- mięta
- sprite

- kruszony lód

350 ml - 13 zł

koktajl z jamużu
 i kiwi

- świeży jarmuż
- kiwi

- jabłko
- sok pomarańczowy

- mięta

300 ml - 15 zł

Napoje zimne

napoje gorące

San pellegrino o,5L   9 zł
Acqua panna 0,75L, San pellegrino 0,75L  17 zł
kropla beskidu 0,33L   5 zł
wysowianka zdrój 0,3L   5 zł
Coca cola, Fanta, Sprite, Tonic Kinley 0,2L  6 zł
cappy 0,25L   6 zł
nestea brzoskwiniowa 0,25L   6 zł
sok w dzbanku 1L (jabłkowy lub pomarańczowy)   15 zł
burn 0,25L   7 zł
red bull 0,25L   12 zł
Świeżo wyciskany sok z pomarańczy 0,2L  14 zł
świeżo wyciskany sok z cytryny 40ml   5 zł
lemoniada klasyczna 300ml/1l   14/39 zł
lemoniada truskawkowo-bazyliowa 300ml/1l   14/39 zł
Frappe klasyczne    11 zł
Frappe z gałką lodów waniliowych i bitą śmietaną 15 zł

kawa czarna 150 ml/ 8 g   7 zł
kawa z mlekiem 150 ml/ 8 g   8 zł
ristretto, espresso, espresso macchiato 40 ml/ 8 g 7 zł
doppio (podwójne espresso) 60 ml/ 16 g  9 zł
cappuccino 200 ml/ 8 g   8 zł
caffe latte na pojedynczym espresso 200 ml/ 8 g 9 zł
caffe latte na podwójnym espresso 200 ml/ 16 g 11 zł
dodatkowy syrop smakowy 10 ml   2 zł
irish coffee / kawa po irlandzku 100 ml/ 40 ml/ 8 g  16 zł
herbata EILLES w dzbanku 250 ml/ 2 g   7 zł
selekcja herbat liściastych  250 ml/ 2 g  8 zł



Świeże Niepasteryzowane  
 9 zł
Miodne Ciemne  9 zł
Perła Export  8 zł
Perła Chmielowa 8 zł
Podpiwek Warmiński 
(bezalkoholowe)  8 zł

— 300 ml —         

6 zł
— 500 ml —

8 zł
 

PIWO

Piwo 
z 

nalewaka:

piwo butelkowe 0,5l

Carlsberg 9 zł
Okocim Pszeniczne 9 zł
Okocim Premium Pils 8 zł
Kasztelan 
Niepasteryzowany 8 zł

piwo regionalne 0,5l

DRINKI
klasyczne
aperol spritz   29 zł
Aperol 80 ml, Prosecco 120 ml, woda gazowana, pomarańcza, kostki lodu

white russian   16 zł
Wyborowa 40 ml, Kahula 40 ml, śmietanka 40 ml, kostki lodu

Cosmopolitan   16 zł
Wyborowa 40 ml, Cointreau 20 ml, sok z limonki 30 ml, grenadyna 20 ml

caipirinha   18 zł
Cachaca 40 ml, limonka, cukier brązowy, kruszony lód

cuba libre   18 zł
Havana Club 40 ml, Coca Cola, sok z limonki, kostki lodu

Margarita           20 zł
Tequila Olmeca Silver 40 ml, Cointreau 20 ml, sok z limonki

mojito   23 zł
Havana Club 40 ml, limonka, mięta, cukier trzcinowy, woda gaz., kruszony 
lód

kamikaze   16 zł
Wyborowa 40 ml, Blue Curacao 40 ml, sok z cytryny 40 ml

Okocim/.Carlsberg

Okocim premium pils

DRINKI
coś nowego...
Jager   23 zł
Jagermeister 80 ml, sok z cytryny 40 ml, syrop cukrowy 20 ml, lód kruszony

Green line   19 zł
Żołądkowa gorzka 40 ml, syrop z bzu 15 ml, sok z cytryny 10 ml, Tonic, 
plastry świeżego ogórka, kostki lodu

Redhead in bed   19 zł
Wino białe 120 ml, truskawki, syrop cukrowy 20 ml, sok z limonki 10 ml, 
lód kruszony

Apple pie    19 zł
Żubrówka 40 ml, sok jabłkowy 150 ml, cynamon, plastry jabłka, kostki lodu

Mango Bellini    19 zł
Gancia Prosecco 120 ml, mus z mango 10 g



WHISKY
wina MUSujące i szampany

wina białe

wina czerwone

wino różowe

CAVA brut nature, semi-secco / hiszpania  80 zł
Gancia Prosecco / włochy                   90 zł
Prosecco Doc treviso extra dry / włochy                  120 zł
Moet & Chandon brut imperial / francja  250 zł
G.H. mumm brut cordon rouge / francja  250 zł

aresti sauvignon blanc / chile   50 zł
Aresti Chardonnay / Chile   50 zł
Pinot Grigio Delle Venezie / Włochy    75 zł
Famiglia Bianchi Chardonnay / Argentyna   90 zł
Villa Angela Chardonnay / Włochy    90 zł
Riesling Kabinett / Niemcy    90 zł
Riesling Andlau / Francja    140 zł

Aresti Cabernet Sauvignon / Chile    50 zł
Aresti Merlot / Chile    50 zł
Volunte Montepulciano D’Abruzzo / Włochy   75 zł
Luccarelli Primitivo / Włochy    90 zł
Chianti Colli Sensi / Włochy    110 zł
Campo Marina Primitivo di Manduria / Włochy  130 zł

Claudia Moreno Frizzante Rose / Hiszpania 
(lekko musujące)    60 zł

 750 ml

750 ml

750 ml

750 ml

32 zł

Butelka 0,2 L
Gancia Prosecco

29 zł

 
Na

kieliszki

i karafki:

Aresti Sauvignon Blanc / Chile 

  7 zł/17 zł

Aresti Chardonnay / Chile 

  7 zł/17 zł

Aresti Cabernet Sauvignon / 

Chile  7 zł/17 zł

Aresti Merlot / Chile   

  7 zł/17 zł

kieliszek - 100 ml

karafka - 250 ml

Gancia Prosecco butelka 200 ml 

/ Włochy 29 zł

Prosecco 
+ 

Aperol 

Aperol 
Spritz!29 zł



vermouth / rum 
100 ml / 40 ml

campari 

18 zł

MARTINI bianco, ROSSO, 
extra dry 

10 zł

bacardi carta blanca           

10 zł

bacardi carta negra     
10 zł

bacardi gold 
11 zł

havana club 
12 zł 

captain morgan spiced 
12 zł

Wódka

Tequila

brandy / cognac

gin 

ostoya    150 zł
Chopin Potato    250 zł
wyborowa exquisite    300 zł
grey goose    300 zł
absolut elyx    300 zł

WYBOROWA   7/70 zł
Absolut, Finlandia, Finlandia smakowa   8/80 zł
Żołądkowa Gorzka, Żubrówka biała   6/60 zł
grappa    9/90 zł

olmeca blanco   10 zł
olmeca gold   12 zł
olmeca altos blanco   20 zł
olmeca altos gold   22 zł

metaxa *****   10 zł
metaxa *******   14 zł
hennessy vs   19 zł
hennessy xo   50 zł

seagram’s   7 zł
beefeater   10 zł
beefeater 24   22 zł
bombay sapphire   12 zł

40 / 500 ml 

40 ml

40 ml

40 ml

 700  ml



ciekawostki
miary barowe

jigger
— 40 ml —

łyżeczka barowa
— 2,5 - 3 ml —

łyżeczka do herbaty
— 5 ml —

łyżka deserowa
— 10 ml —

łyżka stołowa
— 15 ml —

dash
— kropla, około 1 ml —

splash
— około 20 ml —

squirt
— około 30 - 50 ml —

jedna limonka
— około 20 ml —

jedna cytryna
— około 30 ml —

jedna pomarańcza
— około 80 ml —

whisky i burbon

likier

Ballantine’s finest   10/150 zł
ballantine’s 12yo                15/230 zł
tullamore d.e.w.   10/150 zł
Jack Daniels   14/210 zł
Jim Beam                  12/180 zł
Four Roses                 14/210 zł
jameson   10/150 zł
jameson select reserve                 18/270 zł
johnnie walker black label 12YO                 14/210 zł
chivas regal extra                  14/210 zł 
chivas regal 12yo                 16/240 zł
the glenlivet 12yo                 20/320 zł 
the glenlivet 15yo                 23/350 zł
glenfiddich sm 12yo                 25/370 zł
glenfiddich sm 18yo                  30/450 zł
glenmorangie 18yo                  45/650 zł

Amaretto    6 zł
baileys, malibu, kahula   10 zł
cointreau   12 zł
southern comfort   10 zł
jagermeister   10 zł
sambuca   7 zł
Jack Daniels Honey   14 zł
Nalewki - wiśniówka, pigwówka, orzechówka   8 zł
limoncello   9 zł

40 / 700 ml

40 ml



Zapraszamy na nasz kiermasz win.
Doskonałe wina w swietnych cenach.

Brak pomysłu na prezent?
Kup Voucher do naszej restauracji!

,

Ceny obowiązują od 08.05.2017 r. 
Dania z gramaturami dostępne są do wglądu gości u obsługi restauracji. Podane gramatury dotyczą dań po przygotowaniu.

W przypadku dań na wynos doliczany jest koszt opakowania w kwocie 1,50 zł / opakowanie.
Niektóre potrawy mogą zawierać alergeny.


