Przystawki
CROSTINI RYBNE

Makarony, Pierogi
39,00 ZŁ

- Gravlax z łososia w burakach z koperkiem

39,00 ZŁ

zielone pesto, burrata, parmezan

- Śledź matias w oleju rzepakowym z cebulką

TAGLIATELLE

i szczypiorkiem

43,00 ZŁ

borowiki, paski kurczaka, parmezan, śmietana,

- Pasta z wędzonego pstrąga z kiełkami

natka pietruszki

rzodkiewki

KREWETKI Z PATELNI

PAPPARDELLE

43,00 ZŁ

SPAGHETTI Z OWOCAMI MORZA

czosnek, papryczka jalapeno, natka

ZAPIEKANE W PERGAMINIE

pietruszki, białe wino

pomidory, papryczka jalapeno

SIEKANY TATAR WOŁOWY

43,00 ZŁ

żółtko confit, czerwona cebula,

TAGLIATELLE

49,00 ZŁ

49,00 ZŁ

krewetki, chorizo, sos winno-maślany

marynowane grzyby, ogórek kiszony,
musztarda francuska, panko

PIEROGI Z ZIEMNIAKAMI,

29,00 ZŁ

PARMEZANEM I TRUFLĄ
szałwia, rukola, panko

PIEROGI SEZONOWE

34,00 ZŁ

zapytaj obsługę

Sałatki

Zupy
PORTOWA ZUPA RYBNA

29,00 ZŁ

rzymska, bekon, ziołowe grzanki, sos ze

24,00 ZŁ

zapytaj obsługę

świeżo tartego parmezanu

SAŁATKA Z HUMMUSEM

pieczone warzywa, lubczyk, uszka z gęsiną

ZUPA SEZONOWA

38,00 ZŁ

z grillowaną piersią z kurczaka, sałata

sandacz, warzywa, chilli, pomidory pelati

ROSÓŁ Z TRZECH RODZAJÓW MIĘS

SAŁATKA CEZAR

24,00 ZŁ

pomidorki cherry, ogórek, oliwki, czerwona
cebula, papryka, ciecierzyca, kruszony ser
feta, chlebek pita

W weekendy i święta nie dzielimy rachunków.
W okresie wzmożonego ruchu czas oczekiwania może ulec wydłużeniu.
O chęci otrzymania fv poinformuj obsługę przed rozliczeniem.
Dziękujemy za wyrozumiałość!

wegetariańskie

34,00 ZŁ

Ryby i Owoce Morza
SANDACZ SMAŻONY

Burgery
56,00 ZŁ

na klarowanym maśle, kremowy sos

ser cheddar, chrupiący bekon, sałata,

39,00 ZŁ

z szatkowaną białą kapustą marynowaną

49,00 ZŁ

frytki, puree z zielonego groszku, sos

siekana wołowina limousine, bułka maślana,

krojone frytki

41,00 ZŁ

CLASSIC BURGER

natka pietruszki, grzanki

49,00 ZŁ

gorgonzola, białe wino, zielone pesto

BRODETTO

46,00 ZŁ

pomidorowa, rukola, jalapeno mayo, grubo

49,00 ZŁ

białe wino, śmietana, czosnek, szalotka,

MULE

NACHOS BURGER
ser cheddar, chorizo, nachosy, salsa

tatarski

MULE

pomidor, jalapeno, sos barbecue, grubo
krojone frytki

w oliwie i cytrynie

HALIBUT FISH&CHIPS

46,00 ZŁ

siekana wołowina limousine, bułka maślana,

z grzybów leśnych, szpinak, gnocchi

SANDACZ Z PATELNI

PORTOWY BURGER

52,00 ZŁ

siekana wołowina limousine, bułka maślana,
ser cheddar, sałata, pomidor, ketchup,
majonez, grubo krojone frytki

39,00 ZŁ

krewetki, kalmary, małże, sandacz, pomidory,

PULLED PORK

białe wino, pepperoncino, natka pietruszki

szarpana wieprzowina, bułka maślana, cheddar,
piklowana biała kapusta, rukola, czerwona cebula,
chipotle mayo, grubo krojone frytki

Desery

Mięsa
KOFTY JAGNIĘCE

69,00 ZŁ

sos jogurtowo miętowy, szpinak baby,

24,00 ZŁ

MALINY
sos waniliowy, wata chałwowa

pomidorki cherry, czerwona cebula, ser feta,

SZARLOTKA

lawasz

z prażonymi jabłkami, maślana kruszonka,

KOTLET SCHABOWY

43,00 ZŁ

lody waniliowe

TARTA CYTRYNOWA

ziemniaki puree, ogórki, smietana

POLĘDWICZKA WIEPRZOWA

21,00 ZŁ

49,00 ZŁ

21,00 ZŁ

creme brulee, mus malinowy

sos borowikowy, kremowe puree, buraki
marynowane

STEK Z POLĘDWICY WOŁOWEJ
pieczony czosnek, pieczarka portobello,
papryka czerwona, aioli truflowe, sos z
brandy i zielonego pieprzu, masło ziołowe,
grubo krojone frytki

119,00 ZŁ

Dodatki
FRYTKI/ FRYTKI STEKOWE/ ZIEMNIAKI

10,00 ZŁ

PUREE/ MIZERIA / SZATKOWANA BIAŁA
KAPUSTA/ BURAKI MARYNOWANE /
KOSZYK PIECZYWA
MIX SAŁAT

ul. Konstytucji 3 Maja 7.
14-200 Iława
tel. 664 426 759

16,00 ZŁ

RESTAURACJA PORT 110

Karta obowiązuje od 01.07.2022r.

