PORTO VINO RISTORANTE
ÉTLAP
Előételek
Mozzarella paradicsomszeletekkel vékonyan szelt
pármai sonkával és friss bazsalikommal
2800.Bivalymozzarella koktélparadicsommal bazsalikom levéllel
2900.Levesek
Toszkán paradicsom leves
1350.Saláták
Ruccola saláta koktélparadicsommal parmezán forgáccsal
1700.Pv saláta
/ bébi spenót,grill mozzarella, tökmag, szárított paradicsom,
bacon chips,füstölt tojás/
3500.Tészták
*tésztáinkat helyben készítjük eredeti receptúra szerint, kiváló alapanyagokból
Spagetti carbonara
2900.Spagetti bolognai ragúval
2600.Spagetti aglio e olio
2050.Spagetti aglio e olio pirított bélszíncsíkokkal és koktélparadicsommal
5000.Spagetti tenger gyümölcseivel
4300.Penne arabiata
2600.Tejszínes Csirkés fusilli spenóttal és ricottával
2900.-

TEL:

+36-22/789-847
+36-20/934-66-05

Taglitelle baconos gombás bélszínraguval sült kaliforniai parikával
4600.Kemencéban sült húsos lasagne
3050.Tagliatelle lazackockákkal kapros Aurora mártással
3800.Húsos főételek
Kemencében sült csirkemell
2300.Panírozott sertésszűz vajban aranybarnára sütve
3750.Sertésszűz parmezán szósszal,bazsalikom pestóval
3750.Kacsacomb káposztás gnocchival
3800.Halak
Lazacderék grillen
5000.Köretek
Rozmaringos pirított burgonya
850.Párolt arborio rizs
850.Fokhagymás spenót
850.-

Desszert
Tiramisu porto vino módra
1700.-

TEL:

+36-22/789-847
+36-20/934-66-05

Pizza
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
Pizzabread with garlic
1200.Caprese1;7;
Pomodoro,mozzarella,pomodoro fresco,basilico,mozzarella fresco
Paradicsomszósz, mozzarella,friss paradicsom,friss mozzarella,bazsalikom
Tomato sauce,mozzarella,cherry tomatoes, fresh basil
2.800.Margherita 1;7
Pomodoro, mozzarella
Paradicsomszósz, mozzarella
Tomato sauce, mozzarella
2.200.Prosciutto 1;7
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto,
Paradicsomszósz, mozzarella, sonka,
Tomato sauce, mozzarella, ham,
2.800.Prosciutto e funghi 1;7
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi
Paradicsomszósz, mozzarella, sonka, gomba
Tomato sauce, mozzarella, ham, mushrooms
2.800.Salame 1;7
Pomodoro, mozzarella, salame
Paradicsomszósz, mozzarella, szalámi
Tomato sauce, mozzarella, salami
2.400.Diavola 1;7
Pomodoro, mozzarella, salame piccante
Paradicsomszósz, mozzarella, csípős szalámi
Tomato sauce, mozzarella, spicy salami
3.050.Quattro formaggi 1;7
Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, scamorza, parmiggiano
Paradicsomszósz, mozzarella, gorgonzola, scamorza, parmezán
Tomato sauce, mozzarella, gorgonzola, scamorza, parmesan
2.800.-

TEL:

+36-22/789-847
+36-20/934-66-05

Buffala 1;7
Pomodoro, mozzarella di buffala, pomodorini, basilica fresco
Paradicsomszósz, bivaly mozzarella,koktélparadicsom,friss bazsalikom
Tomato sauce, buffalo mozzarella cherry tomatoes, fresh basil
3.600.4 stagione 1;7
Pomodoro, mozzarella, carciofi, prosciutto ,salame, funghi
Paradicsomszósz, mozzarella, articsóka, sonka, szalámi, gomba
Tomato sauce, mozzarella, artichokes, ham,salami, mushrooms
2.800,A’la Porto Vino 1;7
Pomodoro prosciutto di Parma, mozzarella, pomodorini, rucola, parmiggiano
Paradicsomszósz, pármai sonka mozzarella, koktélparadicsom,
friss rucola, parmezán forgács
Tomato sauce, Parma ham, mozzarella, cherry tomatoes,
fresh rucola, parmezan crust
3.450.Carne Mista 1;7
Pomodoro, mozzarella, prosciutto di Parma,salame piccante ,
salame napoletane,salsiccia
Paradicsomszósz, mozzarella, pármai sonka,csípős szalámi,kolbász,nápolyi szalámi
Tomato sauce, mozzarella, Parma ham, sausage, hot salami, Naples salami
3.250.Tonno e Cipolla 1;4;7
Pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla
Paradicsomszósz, mozzarella, tonhal, lilahagyma
Tomato sauce, mozzarella, tuna, onion
2.800.-

TEL:

+36-22/789-847
+36-20/934-66-05

Napoletana 1;4;7
Pomodoro, mozzarella, acciughe, oliva,
Paradicsomszósz, mozzarella, szardella, olivabogyó,
Tomato sauce, mozzarella, anchovies, olives,
3.000.-

Frutti di Mare 1;2;4;7;14
Pomodoro, mozzarella, frutti di mare, aglio
Paradicsomszósz, mozzarella, kagyló, rák, tintahal, fokhagyma
Tomato sauce, mozzarella, seafood, garlic
4.600.Italiano1; 7;
Pomodoro,aglio,basilico,mozzarella fresco
Paradicsomszósz,fokhagyma,bazsalikom,friss mozzarella
Tomato sauce,garlic, basil,fresh mozzarella
2.400.-

TEL:

+36-22/789-847
+36-20/934-66-05

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. Walnut and products made of it
8. Celery and products made of it
9. Mustard and products made of it
10.Sesame seed and products made of it
11.Sulfur dioxide and sulphites
12.Lupine and products made of it
13.Molluscs and products made of them

TEL:

+36-22/789-847
+36-20/934-66-05

