
 

 

 

 

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 

 

Az árak magyar forintban értendők, tartalmazzák a törvényes ÁFÁ-t.  

Az árak a szervízdíjat nem tartalmazzák. 

Számlát asztalonként állítunk ki, bontani nem tudjuk. 

 

   A csütörtöki napokon az       jelölt ételek fogyaszthatóak.  

Félpanziós ellátás esetén 1 előétel vagy 1 leves, 1 főétel és 1 desszert 

választható személyenként. A választható ételekről érdeklődjön felszolgáló 

kollégáinknál. 

 

A változtatás jogát fenntartjuk. 
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ÉTLAP / MENU 

 

 

Hideg előételek /Cold Appetizers /Kalte Vorspeisen 
 
 
Házi májas, zöldségek, friss kenyér/1,10        2.650 Ft 

Liver cream, vegetables, fresh bread 

Lebercreme, Gemüse, frisches Brot 
 
 

Levesek /Soup /Suppe 
 
Húsleves, májgombóc, zöldségek /1,3,9       1.550 Ft 

Broth, liver dumpling, vegetables 

Brühe, Leberknödel, Gemüse 

 

Zöldborsókrémleves, mozzarella, wasabis mogyoró /5,7    1.650 Ft 

Green peas cream soup, mozzarella, wasabi hazelnuts 

Erbsencremesuppe, Mozzarella, wasabi Haselnuss  

 

Gulyásleves, kenyér /9             2.050 Ft 

Goulash soup, bread 

Gulaschsuppe, Brot 

 



Főételek /Main Dishes / Hauptspeise 

 

Házi nyúllapocka fűszeres morzsában, burgonya gratin 

 /1,3,7,10              4.050 Ft 
 
Rabbit shoulder in spicy crumbs, potato gratin 

Kaninchen Schulterblatt in würzigen Krümeln, Kartoffel Gratin 

 

Cigánypecsenye , serpenyős burgonya, csemege uborka /1,7    4.150 Ft 
 
Roasted pork cutlets, roasted potatoes, homemade pickles 
 
Zigeunerbraten, gebratene Kartoffel, hausgemachte Herbheit 

 

 

Csirkemell rántva, sült burgonya vagy vajas petrezselymes  

rizs, saláta /1,3,7,10           4.050 Ft 

 
Fried chicken breast, roasted potatoes or rice, salad 

Panierte Hühnerbrust, gebratene Kartoffel oder Reis, Salat 

 

Mini csirkecombok fűszeres morzsában, feta sajtos  

burgonyapüré, saláta /1,3,7                 4.250 Ft 

 
Fried mini chicken legs, potato puree with feta, salad 

Gebratener mini Hähnchenkeulen, Kartoffelpüree it Feta, Salat 

 

Paprikáscsirke, szalonnás gnocchi, uborkasaláta /tejföl/ 

/1,7               4.250 Ft 

 
Chicken paprikash, gnocchi with bacon, cucumber salad /sour cream/ 

Hühnerpaprikasch, Gnocchi mit Bacon, Gurkensalat /Sauerrahm/ 



Pecsenyekacsa, hagymás tört burgonya, rántott lilakáposzta    

/1,3,7              4.550 Ft 
 

Roast duck, mashed potatoes with onion, fried purple cabbage 

Entenbraten, Kartoffel mit Zwiebel, gebratener Rotkohl 

 

Marhapofa pörkölt, túrós galuska, savanyúság /1,3,7      4.650 Ft 

Beef cheeks goulash, noodles with cottage cheese, pickles 

Rinderbäckchen-Gulasch, Knödel mit Quark, Herbheit 

 

Lassan sült szarvascomb, barnamártás, hercegnő burgonya,  

áfonya/1,3,7,10           6.550 Ft 

 
Slow-roasted leg of venison, brown sauce, potatoe duchesse, cranberry 

Langsam gebratene Rehkeule, braune Soße, Kartoffel Duchesse, Blaubeere 

 

Grillezett camembert, almás röszti, mézes alma, saláta, körte 

vinegrette/1,3,5,7,10           4.450 Ft 

              
Grilled camembert cheese, rösti with apple, apples with honey, salad, pear 
vinegrette 
 
Gegrillter Camembert, Rösti mit Apfel, Apfel mit Honig, Salat, Birne-Vinegrette 

 
 
Lazac roston, hollandi mártás, párolt spárga, saláta /1,3,4,7   5.650 Ft
  
Grilled salmon, Hollandaise sauce, steamed asparagus, salad 

Gegrillte Lachs, Hollandaise Soße, gedünsteter Spargel, Salat 

 

 

 



Pestos gnocchi, peccorino sajt /1,3,7       3.750 Ft 

Gnocchi with pesto, peccorino cheese 

Gnocchi mit Pesto, peccorino Käse 

 

+ Csirkemell /Hühnerbrust/chicken breast/   300 Ft 

+ Lazac /Lachs/Salmon/       600 Ft 

+ Igény esetén tejszínnel is kérhető          -      

/mit Sahne/ with cream 

 

 

 

Desszertek / Dessert /Dessert 

 

Créme brulée, idény gyümölcs /3,7         1.650 Ft 

Créme brulée, seasonal fruit 

Créme brulée, saisonales Obst 

 

 

Csoki souffle, meggyragu/1,3,7               1.750 Ft 

Chocolate souffle, sour cherry ragout 
 
Schockoladen-Souffle, Sauerkirsche-Ragout 

 

 

Egyéb feltétek: 

Frissen sült kenyér / fresh bread / frisches Brot        400 Ft 

 



 

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 


