PORTO VINO RISTORANTE
ÉTLAP
Előételek
-Bivaly mozzarella koktélparadicsommal és friss bazsalikommal 7
2.500.-Pármai sonka szeletek fatálon
2.300.Levesek
-Siciliai zöldségleves pestóval és ditalini tésztával 1;9
1.000.- Toszkán paradicsomleves, 9
1.000.Saláták
-PV saláta
/bébi spenót,grillezett sajt, csirkemell csíkok, szárított paradicsom, bacon chips,
tökmag, füstölt tojás/3;7
2.750.Tészták
*tésztáinkat helyben készítjük eredeti receptúra szerint, kiváló alapanyagokból
-Fokhagymás spagetti oliva olajjal,chillivel 1;3;9;
1.650.-Spagetti bolognai raguval 1;3;9;12
2.000.- Spagetti szénégető módra:bacon,tojás,parmezán 1;3;7;9
2.000.Tengergyümölcsei spagetti 1;2;3;4;7;9;12;14
4.200.Penne csípős paradicsomos szószban 1;3;9
1.700.Tejszínes csirkés fusilli spenóttal és ricottával 1;3;7;9;12
2.500.Casarecce lazaccal és spárgával tejszínes szószban 1;3;4;7;9;12
3.750.-
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-Tagliatelle baconos gombás bélszínraguval, sült kaliforniai paprikával1;3;7;9;12
4.200.-Gnocchi spárgával és pirított sertés szűz csíkokkal1;3;7;9;12
3.250.-Kemencében sütött húsos lasagne 1;3;7;9;12
2.650.Húsos főételek
Kemencében sült csirkemell
2.150.Panírozott sertésszűz vajban aranybarnára sütve 1;3;7;
3.350.Sertésszűz bazsalikom pestós gnocchival, bivalymozzarellával és
koktélparadicsommal 1;3;7;9
3.600.Piati di pesce - Halak - Fishdishes
Kemencében sült lazacderék 4
4.000.Köretek
Rozmaringos- vajas pirított burgonya 7
550.-Párolt Arborio rizs
550.Serpenyős fokhagymás spenót parmezánnal 7
1.550.-

Desszert
Tripla csokoládé torta 1;3;7
1.400.-
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Pizzáinkat a Párma és Emilia tartomány között található Denti Malom által
forgalmazott, válogatott gabonaszemekből ,modern technológiával előállított , kiváló minőségű lisztből készítjük.
Pizzapane ;1
Fokhagymás pizzakenyér
920.Caprese1;7;
Paradicsomszósz, mozzarella,friss paradicsom,friss mozzarella,bazsalikom
2.500.Margherita 1;7
paradicsomszósz, mozzarella
1.800.Prosciutto 1;7
paradicsomszósz, mozzarella, sonka,
1.950.Prosciutto e funghi 1;7
paradicsomszósz, mozzarella, sonka, gomba
2.450.Salame 1;7
paradicsomszósz, mozzarella, szalámi
2.050.Diavola 1;7
paradicsomszósz, mozzarella, csípős szalámi
2.550.Quattro formaggi 1;7
paradicsomszósz, mozzarella, gorgonzola, scamorza, parmezán
2.450.Buffala 1;7
paradicsomszósz, bivaly mozzarella,koktélparadicsom,friss bazsalikom
3.000.4 stagione 1;7
Paradicsomszósz, mozzarella, articsóka, sonka, szalámi, gomba
2.500,A’la Porto Vino 1;7
Paradicsomszósz, pármai sonka mozzarella, koktélparadicsom, friss rucola, parmezán forgács
3.050.Carne Mista 1;7
paradicsomszósz, mozzarella, pármai sonka,csípős szalámi,kolbász,nápolyi szalámi
2.750.Capriciosa 1; 7;
Paradicsomszósz,mozzarella,sonka,gomba,olive bogyó,articsóka,
2.650.-
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Melanzane 1; 7
Paradicsomszósz, mozzarella, padlizsán
2.450.Tonno e Cipolla 1;4;7
paradicsomszósz, mozzarella, tonhal, lilahagyma
2.750.Napoletana 1;4;7
Paradicsomszósz, mozzarella, szardella, olivabogyó,
2.750.Frutti di Mare 1;2;4;5;7;8;11;14
paradicsomszósz, mozzarella, kagyló, rák, tintahal, fokhagyma
3.950.Salsiccia 1; 7;
Paradicsomszósz, mozzarella,kolbász,bébi spenót,koktél paradicsom
3.150.Ricotta e Spinaci 1; 7;
tejszín,mozzarella,spenót,ricotta
2.350.Italiano1; 7;
Paradicsomszósz,fokhagyma,bazsalikom,friss mozzarella
1,950.Pizzáinkra extra feltét kérhető vagy rendelkezésre álló alapanyagokból a kívánt
pizzát elkészítjük!
For the pizzas extra toppings are available or from the given ingredients we will
bake your pizza as desired
500.-tól
*Kívánság szerint gluténmentes pizzát is sütünk felár ellenében.
as desired, we will bake you gluten-free pizzas at an extra charge
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ALLERGÉNEK LISTÁJA
1. Glutént tartalmazó gabonafélék
2. Rákfélék és azokból készült termékek
3. Tojás és tojásból készült termékek
4. Halak és azokból készült termékek
5. Mogyorófélék és azokból készült termékek
6. Szójabab és abból készült termékek
7. Tej és tejtermékek (beleértve a laktózt is)
8. Diófélék
9. Zeller és az azokból készült termékek
10.Mustár és az abból készült termékek
11.Szezámmag és az abból készült termékek
12.Kén-dioxid és szulfitok
13.Csillagfürt és abból készült termékek
14.Puhatestűek és abból készült termékek

LIST OF ALLERGENS
1. Grains with gluten
2. Shellfish and products made of them
3. Egg and products made of it
4. Fish and products made of it
5. Nuts and products made of them
6. Soy-bean and products made of it
7. Milk and milk products (including the lactose)
8. Walnut and products made of it
9. Celery and products made of it
10. Mustard and products made of it
11.Sesame seed and products made of it
12.Sulfur dioxide and sulphites
13.Lupine and products made of it
14.Molluscs and products made of them
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PORTO VINO RISTORANTE
ITALLAP / BORLAP

Natur Aqua savas 		
0.5l			
450.Naturaqua Aqua 		0,5l			450.Natur A. savas/mentes 		
1,5l			
600.Cappy Apple 			0.5l			550.Cappy barack 			0,5l			550.Cappy Multivitamin 		0.5l			550.Coca-Cola 			0,5l			490.Cola Light 			0,5l			490.Fanta Bodza 			0,5l			490.Fanta Narancs 			0,5l			490.Fuzetea barack 			0,5l			490.Fuzetea citrom 			0,5l			490.Fuzetea jasmine-blueberry 0,5l			
490.Fuzetea kiwi-alma zero
0,5l			
490.Fuzetea szilva 			0,5l			490.Fuzetea zöldtea eper 		
0,5l			
490.Kinley ananász bzsalikom 0,5l			
490.Kinley ginger ale 		
0,5l			
490.Kinley Mojito 			0,5l			490.Kinley Tonic 			0,5l			490.Sprite 				0,5l			490.Coca-Cola 			1,25l			690.Cola Zero 				1,25l			690.Fanta 				1,25l			690.Cappy narancs 			1l			820.-
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PORTO VINO RISTORANTE
BORLAP
Magyar Fehérborok
Béla és Bandi Saugvinon Blanc Balatonfüred-Csopak			
5750.ETYEKI KÚRIA Wheit			Etyek					4450.Nyakas Irsai Olivér			Etyek					4800.Ikon Rajnai Rizling			Balatonboglár				4350.PannonhalmiTricollis fehér
Pannonhalma				5500.KONYÁRI LOLIENSE Cuvée		Balatonlelle				6150.GellaVilla Olaszrizling		Balatonfüred-Csopak			5150.Olasz Fehérborok
QUERCETO VernacciaS.Gimignano
Toscana				4750.Capsula Viola					Toscana				6500.TORRESELLA PinotGrigio			Veneto				6500.TORRESELLA Sauvignon			Veneto				6500.DOMINI VENETI SoaveClassico DOC Veneto				
7150.Tormaresca Chardonnay			Puglia				7900.Magyar Rosé borok
KonyáriRosé					Balatonlelle 			4400.DÚZSI Rosé					Szekszárd 				5200.SAUSKA Rosé					Villány				6150.Magyar Vörösborok
Szeleshát Cabernet Sauvignon		Villány 				7650.Etyeki Kúria 					Red Etyek 				5050.GerePortugieser					Villány				4600.GERE Cabernet SauvignonBarrique
Villány 				
11700.SAUSKA Cuvée 7 Villány			Villány				19500.DÚZSI Kadarka 					Szekszárd 				6600.Takkler Cabernet Franc 			Szekszárd				7550.ST.ANDREA Áldás Bikavér 			Eger					8900.BOLYKI Merlot					Eger 					8350.WENINGER Kékfrankos 			Sopron-Balf			8300.Olasz Vörösborok
Dolce Novella					Lombardia				6600.MONTEVERDI Primitivo			Puglia				6800.MONTEVERDI Cabernet Sauvignon
Toscana 				
6500.MONTEVERDI Nero D’Avola			Sicilia				6500.DOMINI VENETI ValpolicellaClassico Veneto				8300.DOMINI VENETI ValpolicellaRipasso Veneto				15700.Az árak palackonként (0,75 L) értendőek és az ÁFÁ-t (27%) tartalmazzák
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