


1. Tatar z łososia,  
Podany z pieczywem 
Salmon tartare with bread 
 

2. Śledz w śmietanie 
Podany z pieczywem 
Herring in cream 
 

3. Śledź skąpany w oliwie z dodatkami 
Podany z pieczywem 
Herring on olive oil

25,90 zł
80/100 g 

15,90 zł
100g 

15,90 zł
100 g 

        

www.dary-morza.pl

Zakąski
Appetizers
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Zupy
Soups

4.   Tradycyjny rosół z makaronem 
Traditional chicken soup 
 

5.   Tradycyjna zupa rybna 
Traditional fish soup 
 

6.   Pikantna zupa z Owocami Morza 
Spicy seafood soup 
 

7.   Borowikowa z kluseczkami 
Spicy seafood soup

10,90 zł
250 ml 

13,90 zł
100g 

 
19,90 zł

100 g 
 

19,90 zł
100 g 
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Sałatki
Salads

8.   Sałatka grecka 
Ser feta,sałata lodowa, oliwki, papryka, pomidor, 
ogórek, czerwona cebula, sos vinegrette  
Greek Salad 
Feta cheese,  iceberg lettuce, olives, pepper, tomato,  
cucumber, red onion, vinaigrette dressing

9.   Sałatka z grillowanym kurczakiem 
Mix sałat, grillowany kurczak, suszone pomidory, świeży ogórek, 
oliwki , papryka, sos vinaigrette 
Grille chicken salad with sun-dried tomatoes,  
cucumber, olives, pepper and vinaigrette

10. Sałatka “Dary Morza” 
Mix sałat, krewetki, małże, świeży ogórek, pomarańcze, 
rzodkiew, sos imbirowy 
Seafood salad with shrimps, mussels,  
cucumber and orange

22,90 zł
350 g

23,90 zł
350 g

27,90 zł
350 g
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Dania rybne w zestawach

11. Dorsz z patelni 
kiszona kapusta, frytki 
Fried cod, fries and sauerkraut

12. Sandacz w borowikach 
placki z kiszonej kapusty, mix sałat 
Zender in wold mushrooms with sauerkraut pancakes

13. Halibut z sosem porowo-kurkowym 
mix sałat, ziemniaki pieczone 
Halibut with leek-mushrooms sauce, baked potatoes 
and lettuce mix

14. Łosoś z grilla 
mix sałat, ziemniaki pieczone 
Grilled salmon, baked potatoes and lettuce mix

15. Łosoś gotowany na parze 
mix sałat, ziemniaki pieczone 
Steamed salmon, baked potatoes and lettuce mix 
lettuce with honey vinaigrette, french fries

Fish dish

32,90 zł
150/420 g

41,90 zł
150/420 g

39,90 zł
140/420 g

39,90 zł
140/420 g

39,90 zł
140/420 g
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Dania rybne
Fish dish

16. Pstrąg grillowany 
mix sałat, ziemniaki zapiekane 
Grilled trout, baked potatoes, lettuce mix

17. Przysmak Rybaka 
sandacz, dorsz, łosoś, krewetki, małże, kalmary,  
kiszona kapusta, frytki 
Fisherman dish: zender, cod, salmon, shrimps, squid 
french fries, lettuce mix

18. Półmisek Dary Morza dla 3-4 osób 
łosoś, halibut, dorsz , sandacz, krewetki, kalmary, 
muszle, mix sałat, frytki 
„Sea gift” board for 3-4 persons 
Salmon, halibut, cod, zander, shrimp, squid,  
french fries, lettuce mix

59,90 zł
300/600 g

35,90 zł
1sz/430 g

199,90 zł
800/1200 g
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Owoce Morza
Seafood

 19. Ośmiornica królewska 
Na chrupiącej sałacie z suszonymi pomidorami, sos imbirowy 
Grilled royal octopus on crunchy lettuce with sun-dried 
tomatoes

20. Kalmary duszone 
Podawane z pieczywem 
Braised squid served with bread

21. Chrupiące kalmary 
z dipem czosnkowym 
Calmaris with garlic dip

22. Krewetki na oliwie czosnkowej 
Podane na gorącym blacie 
Shrimps in garlic olive oil

23. Półmisek Frutti di Mare uczta dla 2 osób 
Krewetki królewskie, kalmary, ośmiornice, muszle, pieczywo 
Frutti di Mare for 2 person: shrimps, calamaris,  
octopus, mussels, bread

43,90 zł
120/300 g

27,90 zł
120g

27,90 zł
120g

34,90 zł
8szt

169,90 zł
800g
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Dania Mięsne
Meat dishes

24. Grillowana pierś z kurczaka 
mix sałat, frytki   
Grilled chicken breast 
lettuce mix, vinaigrette, french fries

25. Grillowane polędwiczki z sosem kurkowym 
mix sałat, ziemniaki zapiekane 
Grilled pork sirloin with mushroom sauce 
baked potatoes , lettucer mix, vinaigrette

26. Pieczona karówka z sosem z borowików 
Mix sałat, ziemniaki zapiekane 
Roasted porl tenderloin in wild mushroom sauce 
baked potatoes, lettuce mix

27. Półmisek Uczta Mięsna dla 3-4 osób 
Polędwiczki wieprzowe, pierś grillowana, karkówka pieczona, 
bekon, frytki 
Meat feast for 3-4 person: pork sirloin, pork tenderloin, 
chicken breast, bacon, lettuce mix, fries

25,90 zł
140/420g

33,90 zł
150/420g

27,90 zł
150/420g

169,90 zł
800/1500g
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Dania dla dzieci
Kids menu

28. Paluszki z dorsza 
Mix sałat, frytki 100/300g 
Cod stripes 
lettuce mix, french fries

29. Spaghetti bolognese z miesem drobiowym 
Spaghetti bolognese with poultry meat

30. Frytki z ketchupem 
French fries with ketchup

15,90 zł
100/300g

15,90 zł
250g

11,00 zł
150g
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Desery
         Dessert

31. Sernik na ciepło 
z sosem malinowym 
Cheesecake 
with raspberry sauce

32. Szarlotka z lodami i bitą śmietaną  
Apple pie with ice-cream and whipped cream 

33. Lody z sosem owocowym i bitą śmietaną 
Ice-cream with fruit topping and whipped cream

34. Lody czekoladowe na ciepło 
z gałką loda i bitą śmietaną 
Chocolate cake with ice cream and whipped cream

15,90 zł
120g

15,90 zł
140g

15,90 zł
150g

15,90 zł
120g
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Kawy
Coffee

Kawa z ekspresu    8 zł

Kawa z ekspresu z mlekiem    9 zł

Espresso    8 zł

Cappucino   12 zł

Latte   12 zł

Kawy smakowe
Flavored coffees

Kawa Bailey’s z bitą śmietaną   18 zł

Kawa Amaretto z bitą śmietaną   18 zł

Kawa Irlandzka z Whiskey i bitą śmietaną   18 zł

Kawa Advokat z bitą śmietaną   18 zł
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Napoje
Beverages

Woda gazowna / nie gazowana 30cl   5zł

Pepsi, Mirinda, 7up, Schweppes 20cl/1l   5zł/15zł

Lipton Ice Tea 20cl   5zł

Sok Toma 
jabłko, pomarańcz, czarna porzeczka,  

grejfrut, pomidor 
20cl/1l   5zł/15zł

Piwo
Beer

Okocim z beczki 30cl/50cl   6zł/8zł 
Kasztelan z beczki 30cl/50cl   6zł/8zł 

Carlsberg but. 0,5l   9zł 
Carlsberg free but. 0,3l   9zł 

Paulaner but. 0,5l   13zł 
Surfer - pszeniczne  0,5l   13zł 
Rybak - naturalne  0,5l   13zł 

Pale Ale - Wesołe ziele, Gorzkie żale 0,5l   13zł 
Sopockie - Festiwalowe AIPA,  

Kurortowe pszeniczne, Plażowe PILS 0,5l   13zł 
Wino grzane 0,2l   14zł 
Piwo grzane 0,5l   12zł 
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Koktaile
Cocktails

Mojito   19zł 
Rum, cukier, mięta, limnonka, woda gazowana 

 
Orgazm   19zł 

Amaretto, Bailey’s, Khalua, mleko, bita śmietana 
 

Sex on the Beach   16zł 
Wódka, malibu, sok pomarańczowy, grenadina 

 
Martini Coctail   16zł 

Martini, wódka, cola, sok pomarańczowy 
 

Tequila Sunrise   16zł 
Tequila, sok pomarańczowy, grenadina 

 
Campari Coctail   16zł 
Campari, sok pomarańczowy 

 
 
 


