Véleménye fontos számunkra, így ha észrevétele, kérdése lenne, vagy
asztalt szeretne foglalni a jövőben, forduljon közvetlenül az
üzletvezetőkhöz, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeink
egyikén:
Kovács Dóra: +36 30 320 32 77
Hoffmann - Kovács Kata: +36 30 309 14 62
info@oporto.hu
www.oporto.hu

Az árak magyar forintban értendők, tartalmazzák a törvényes ÁFÁ-t.
Az árak a szervízdíjat nem tartalmazzák.
Számlát asztalonként állítunk ki, bontani nem tudjuk.

Kizárólag az

-el jelölt ételek esetén van lehetőség fél adag
rendelésére.

Fél adag rendelése során az ár 70%-a fizetendő.

ÉTLAP / MENU
Előételek /Appetizers /Vorspeisen
- Stifolderkrém, zöldségek, baguette /1,10

2.190 Ft

Stifolder cream, vegetable, baguette
Stifoldercreme, Gemüse, Baugette

- Sáfrányos rizottó, pirított gomba, gorgonzola /7

1.750 Ft

Saffron risotto, roasted champion, gorgonzola
Safran-Risotto, geröstete Pilze, Gorgonzola

Levesek /Soup /Suppe
- Húsleves, májgombóc, zöldségek /1,3,9

1.290 Ft

Broth, liver dumpling, vegetables
Brühe, Leberknödel, Gemüse

- Burgonyakrémleves, pirított csirkemáj, alma /7
Potato cream soup, apple, roasted chicken liver
Kartoffelcremesuppe, Apfel, geröstete Hühnerleber

1.190 Ft

Főételek /Main Dishes / Hauptspeise
- Pecsenye kacsa, hagymás tört burgonya, rántott káposzta,
hideg almapüré /1,3
3.890 Ft
Roast duck, mashed potatoes with onion, fried cabbage, cold apple puree
Entenbraten, Kartoffel mit Zwiebeln, gebratnere Kohl, kaltes Apfelmus

- Libacomb, céklapüré, mézes karotta, paszternák /7

3.690 Ft

Goose thigh, beetroot puree, honey carott, pastinaca
Gänsekeule, rote-Bete-Püree, honig Karotte, Pastinaken

- Cigánypecsenye , serpenyős burgonya, savanyúság

3.490 Ft

Roasted pork cutlets, roasted potatoes, pickles
Zigeunerbraten, gebratene Kartoffel, Herbheit

- Malacduó, fetás burgonyapüré, tejfölös
uborkasaláta /1,3,7

3.690 Ft

Fried pork duo, mashed potatoes with feta, cucumber salad
Gebratene Schweinduo, Kartoffelpüree mit Feta-Käse, Gurkensalat

- Marhapofa pörkölt, túrós galuska, fejes saláta /7,3
Beef cheeks goulash, cottage cheese- noodles, salad
Rinderbäckchen-Gulasch, Quark-Knödel, Salat

3.790 Ft

- Mini csirkecombok fűszeres morzsában, petrezselymes
újkrumpli, saláta /1,3,10

2.890 Ft

Fried mini chicken legs, parsely potatoes, salad
Gebratene Mini-Hähnchenschenkel, Petersilienkartoffeln, Salat

- Csirkemell roston, gombás rizs, pak-choi /7

3.690 Ft

Grilled chicken breast, mushroom rice, pak-choi
Kürbis-Gnocchi, Reis mit Pfilze, Pak-choi

- Sütőtökös gnocchi, kesudió, peccorino /1,3,5,7

1.890 Ft

Pumpkin gnocchi, cashew nuts, peccorino
Kürbis-Gnocchi, Cashewnüsse, peccorino

- Chilis – paradicsomos - rákos paccheri /1,2

3.190 Ft

Chili-tomato-crab paccheri /pasta/
Chili-Tomaten-Krabben Paccheri /Pasta/

- Pestos - szárított paradicsomos linguine /1,7

2.890 Ft

Pesto-dried tomatoes linguine /pasta/
Pesto-getrockene Tomaten /Pasta/

- Grillezett camembert, szőlő, körte, kandírozott dió
/7,8,10
Grilled camembert, grape, pear, candied walnuts
Gegrillte Camembert, Traube, Birne, kandierte Walnüsse

3.190 Ft

Desszertek / Dessert /Dessert

- Túrógombóc, cseresznyevelő /1,3,7

1.090 Ft

Cottage cheese dumplings, cherry sauce
Quarknödel, Kirschsauce

- Csokitortácska, málnavelő /1,3,5,8
1.190 Ft
Chocolate cake, raspberry

Schokoladenkuchen, Himbeere

Allergiát és intoleranciát okozó anyagok és termékek:

1 Glutént tartalmazó gabonák

8 Diófélék

2 Rákfélék

9 Zeller

3 Tojás

10 Mustár

4 Hal

11 Szezámmag

5 Földimogyoró

12 Kén-dioxid

6 Szója

13 Csillagfürt

7 Tej

14 Puhatestűek

