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przystawki

Bądź FIT!!

Carpaccio z polędwicy wołowej 35 zł
truflowy majonez, rukola, pomidorki cherry, kapary, płatki parmezanu 90 g

Siekany tatar wołowy 33 zł
żółtko confit, czerwona cebula, pikle, musztarda francuska 90 g 

ŚLEDŹ Z KWAŚNĄ ŚMIETANĄ 17 zł
jabłko, chrzan, ziemniak pieczony z palonym masłem 120 g

Krewetki z patelni  29 zł
czosnek, pietruszka, chrupiące bagietki, 5 szt. 

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



zupy

PORTowa zupa rybna
250 ml/ 50 g 

 18 zł

ŻUREK NA MAŚLANCE
ziemniaki puree, podsmażana biała 
kiełbasa 250 ml/ 100 g

 15 zł

KREM Z DYNI
chili, kardamon, pestki dyni 250 ml 

 15 zł

ROSÓŁ Z KURY
domowe kluseczki 250 ml/ 40 g 

 14 zł
BARSZCZ Z KISZONYCH 
BURAKÓw
uszka z gęsiną 250 ml/ 40 g

 

 

15 zł

SOUP

Chicken clear soup
— 300 g —

4.00 $

Goulash soup
— 300 g —

5.00 $

Bavarian cheese soup
— 300 g —

7.00 $

Lunch w Porcie.
Jak u Mamy

tradycyjne domowe potrawy

sezonowe produkty

świeże zioła

menu dwudaniowe 
przygotowywane na bieżąco

miła obsługa i piękny widok na 
jeziorak

menu dostępne na naszym 
facebooku
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sałaty

BULGUR Z PODSMAŻANĄ 
KIEŁBASĄ CHORIZO
pomidorki, czerwona cebula, mięta 
250 g

 

 19 zł

cezar z kurczakiem
sałata rzymska, grillowana pierś 
kurczaka, bekon, ziołowe grzanki, 
sos ze świeżo tartego parmezanu 
200/ 70 g

 27 zł
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’

- 1 szklanka ryżu 

arborio

- 100 gram salame 

milano picantte

- 1/2 litra bulionu

- 100 ml białego 

wytrawnego wina

- 1 ząbek czosnku

- 1 biała cebula

- 5 łyżek masła

- sól i pieprz do smaku

- świeżo tarty 

parmezan

makarony / Risotto / pierogi risotto 
szafranowe

NASZA KREMOWA CARBONARA 23 zł
na tagliatelle 330 g

PENNE Z GRILLOWANYM KURCZAKIEM I BOROWIKAMI 29 zł
w sosie śmietanowym 350 g

PIKANTNE RIGATONI ARRABIATA  29 zł 
z kiełbasą chorizo i rukolą 330 g 

LINGUINe Z OWOCAMI MORZA   33 zł
zapiekane w pergaminie 330 g 

CANELLONI Z KLASYCZNYM SOSEM BOLOGNESE 29 zł
350 g

GNOCCHI SZPINAKOWE Z PIECZONYM ŁOSOSIEM   29 zł
w sosie serowym 300 g 

Risotto z borowikami  35 zł
i oliwą truflową 300 g

RISOTTO SZAFRANOWE 35 zł
z pikantną kiełbasą Salame Milano 300 g

PIEROGI Z KACZKĄ  31 zł
z dodatkiem suszonej żurawiny i masłem szałwiowym 5 szt.

PIEROGI RUSKIE 19 zł
podsmażane na klarowanym maśle z boczkiem i cebulą 6 szt.



’

ryby i owoce morza
dla  dzieci

Filet z sandacza  39 zł
smażony na klarowanym maśle z surówką z białej kapusty 130/ 80 g

FILET Z SANDACZA Z KASZĄ BULGUR  47 zł
na aromatycznym musie z suszonych grzybów 130/ 150 g

FILET Z ŁOSOSIA DUSZONY w BIAŁYM WINIE  49 zł
na puree z zielonego groszku i bazylii oraz glazurowaną marchewką 
150/ 60 g

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

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

Rosołek z kluseczkami
i marchewką 8 zł

Makaron penne z sosem 
bolognese 18 zł

Filecik w panierce 
kukurydzianej podane z 

frytkami i ketchupem 
i surówką z białej kapusty 

18 zł

Paluszki rybne domowej 
roboty podane z frytkami i 

ketchupem 
i surówką z białej kapusty

18 zł

Mini burger z panierowanym 
kurczakiem, sałatą i 

pomidorem 16 zł

Naleśniki z domowym 
kremem czekoladowo-

orzechowym (2 szt.) 13 zł

Lody waniliowe z kolorową 
posypką i wafelkiem 11 zł

Niedzielne rodzinne obiady!
animacje / malowanie twarzy / gry i zabawy
Niedziela w godzinach 13:00 - 16:00



dodatki do dań

Ziemniaki puree - 6 zł

Ziemniaki opiekane - 6 zł 

Frytki - 6 zł

Frytki grubo krojone - 6 zł

Surówka z białej kapusty - 5 zł

Buraczki na zimno - 5 zł

KAPUSTA BIAŁA ZASMAŻANA - 6 ZŁ

KAPUSTA CZERWONA ZASMAŻANA 
Z DODATKIEM JARZĘBINY - 6 ZŁ

WARZYWA GRILLOWANE - 9 ZŁ

Koszyk pieczywa - 3 zł

Koszyk bagietek - 5 zł

mięsa

kotlEt schabowy     29 zł
z ziemniakami puree i zasmażaną kapustą 280/ 100/ 50 g

POLĘDWICZKI WIEPRZOWE     39 zł
w sosie z grzybów leśnych z ziemniakami puree i buraczkami 
150/ 120 g

 

PIERŚ Z KURCZAKA W PARMEZANIE    29 zł
z ziemniakami, boczkiem, jarmużem i sosem serowym 130/ 100 g

UDKO Z KACZKI W SOSIE WIŚNIOWO-ŻURAWINOWYM 39 zł
ze szpinakowymi kopytkami i czerwoną kapustą 
z dodatkiem jarzębiny 180/ 100/ 40 g

RAGOUT Z SARNINY      41 zł 
duszone w czerwonym winie z podgrzybkami podane 
z koszykiem pieczywa 200 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



burgery 

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

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

CIABATTA SURF & TURF  27 zł
z polędwiczką wieprzową, krewetką, mozzarellą i rukolą z sosem 
majonezowym 200 g 

DOMOWE FRYTKI Z MAJONEZEM TRUFLOWYM 80 G 12 ZŁ



t

desery

Tiramisu  18 zł
klasyczny włoski deser przygotowany na bazie serka mascarpone, żółtek oraz 
biszkoptów nasączonych w espresso i likierze Amaretto  180 g

DOMOWE LODY CHAŁWOWE   15 zł
z dodatkiem białej czekolady i sosem z solonego karmelu 70/ 30 g 

szarlotka na ciepło 15 zł
z gałką lodów waniliowych i domowym sosem pomarańczowym 180/ 30 g

Śliwki flambirowane  16 zł
z domowymi lodami zabaglione i faworkami 100/ 70/ 40 g

czekolada na gorąco

Gorąca belgijska czekolada (klasyczna)    12 zł

Gorąca belgijska czekolada z pomarańczą  15 zł

Gorąca belgijska czekolada z bitą śmietaną       15 zł

DOBRY DESER
JESt idealnym zakończeniem posiłku

W naszych kartach 
menu znajdziesz 

lody domowej 
roboty w ciekawych 

zestawieniach 
smakowych. 

na jesień i zimę 
przygotowaliśmy dla 
was lody chałwowe 
z białą czekoladą. 

ciekawym dodatkiem 
jest karmel do którego 

dodajemy szczyptę 
różowej himalajskiej 

soli.

Drugą nową pozycją 
są lody o smaku 

zabaglione na 
bazie słodkiego 

wina, podawane z 
flambirowanymi 

śliwkami i faworkami 
wypiekanymi w naszej 

kuchni.

o naszych 
deserach

t
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Napoje rozgrzewajace

Napary

Pomarańcza z rozmarynem     10 zł
pomarańcza, cytryna, miód, rozmaryn, cynamon, goździk, imbir

Śliwka z miętą     10 zł
suszona śliwka kalifornijska, pomarańcza, limonka, kardamon, mięta, kafir

Malina i kwiat lipy     10 zł
kwiat lipy, pomarańcza, cytryna, puree z malin

 
Herbata rozgrzewająca                           10 zł
sok pomarańczowy, sok malinowy, grenadyna, cynamon, imbir, goździki, żurawina

Herbata rozgrzewająca z nalewką               13 zł
sok pomarańczowy, sok malinowy, grenadyna, cynamon, imbir, goździki, żurawina

Irish coffee – kawa po irlandzku                17 zł
czarna kawa z karmelizowanym cukrem trzcinowym, irlandzką whiskey i bitą śmietaną

Grzane piwo                10 zł
z sokiem malinowym, miodem, pomarańczą, cynamonem i goździkami

bombardino               14 zł
likier Bombardino 120 ml, bita śmietana

Calimero                14 zł
likier Bombardino 80 ml, spienione mleko, espresso, bita śmietana

napój  na przeziębienie     14 zł
Metaxa 5*, puree z malin, sok z cytryny, miód 

wino grzane    12 zł

c



PIWA BUTELKOWE
0,5l 

Carlsberg - 9 zł
okocim premium pils - 8 zł
okocim pSzeniczne - 9 zł

kasztelan 
niepasteryzowany - 8 zł

PIWA regionalne 0,5 l

Świeże niepasteryzowane 
- 9 zł

perła export - 8 zł
perła chmielowa - 8 zł

miodne ciemne - 9 zł
podpiwek warmiński 

(bezalkoholowy) - 8 zł

Napoje zimne

napoje gorące

San pellegrino o,5L   9 zł
Aqua 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 0,25L  6 zł
cappy 0,25L   6 zł
nestea brzoskwiniowa 0,2L   6 zł
sok w dzbanku 1L (jabłkowy lub pomarańczowy)   15 zł
burn 0,25L   7 zł
red bull 0,25L   12 zł
Sok wyciskany ze świeżych pomarańczy 0,2L  14 zł
ŚWIEŻO WYCISKANY SOK  Z CYTRYNY 40ML    5 zł
ZIELONY KOKTAJL 300ml    15 zł

kawa czarna   8 zł
kawa z mlekiem   9 zł
ristretto, espresso, espresso macchiato  8 zł
doppio (podwójne espresso)   10 zł
cappuccino   9 zł
caffe latte na pojedynczym espresso   10 zł
caffe latte na podwójnym espresso   12 zł
dodatkowy syrop malinowy   2 zł
irish coffee / kawa po irlandzku   17 zł
herbata w dzbanku   8 zł
selekcja herbat liściastych   9 zł

virgin mojito
limonka, cukier trzcinowy, mięta, 

Sprite, kruszony lód 300ml 

 13 zł

warzywno-owocowy
świeży jarmuż, kiwi, jabłko, sok 

pomarańczowy, mięta 300ml 

 15 zł

koktajle bezalkoholowe



— 300 ml —         

6 zł
— 500 ml —

8 zł
 

PIWO

Piwo 
z 

nalewaka:

vermouth

rum

DRINKI

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

GIN BASIL SPLASH   16 zł
Beefeater 40ml, syrop cukrowy 20ml, sok z cytryny, bazylia

APEROL SPRITZ   29 zł
Aperol 80ml, Prosecco 120ml, woda gazowana, pomarańcza, kostki lodu

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

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

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

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

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

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

JAGER   23 zł
Jagermesiter 80ml, sok z cytryny 40ml, syrop cukrowy 20ml, lód kruszony

APPLE PIE   16 zł
Żubrówka 40ml, sok jabłkowy 150ml, cynamon, plastry jabłka, kostki lodu

OLD FASHIONED   16 zł
Balantine’s 40ml, cukier brązowy, Angostura, woda gazowana 20 ml

BLUE STAR   19 zł
Beefeater 30ml, Blue Curacao 30ml, Lillet 15ml, sok pomarańczowy 15ml

80 ml

40 ml

Okocim/.Carlsberg

Okocim premium pils

Polecamy

Gin Basil
Splash
	 	 16	zł



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
LUCCARELLO PRIMITIVO / WŁOCHY    90 ZŁ
CHIANTI COLI SENSI / WŁOCHY   110 ZŁ
CAMPO MARINA PRIMITIVO DI MANDURIA / WŁOCHY   130 ZŁ

CLAUDIA MORENO FRIZZANTE ROSE / HISZPANIA   60 zł

 750 ml

750 ml

750 ml

750 ml

Wino 
Grzane

200 ml
12	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



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, sobieski   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, kahlua   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 03.10.2017 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.


