מיוחדים של בוקר

בונג'ורנו פורטופינו
118

בוקר זוגי
 2ביצים לבחירה לכל סועד :חביתה /עין/
עין הפוכה /מקושקשת
 2סלטים אישיים לבחירה :קצוץ /ירוק
מבחר סלטים :סלט טונה ,סלט ביצים ,סלט פסטו ,טחינה,
גבינת שמנת ,גבינת פטה ,לאבנה ,ריבה וחמאה
 2לחמים לבחירה :פוקאצ'ה /ג'פאטה לבנה /ג'פאטה חומה/
לחם ללא גלוטן
שתיה חמה לבחירה :קפוצ'ינו קטן /תה /אספרסו קצר או
כפול /שוקו חם )תוספת /(3 -קפוצ'ינו גדול )תוספת/(3 -
קפה קר )תוספת(3 -
שתיה קלה לבחירה :כוס לימונדה /מים מינרלים /כוס
תפוזים .שתיה מוגזת )תוספת(5 -
63

בוקר יחיד
 2ביצים לבחירה :חביתה /עין /עין הפוכה /מקושקשת
סלט לבחירה :קצוץ /ירוק
מבחר סלטים :סלט טונה ,סלט ביצים,
סלט פסטו ,טחינה ,גבינת שמנת ,גבינת פטה ,לאבנה,
ריבה וחמאה
לחם לבחירה :פוקאצ'ה /ג'פאטה לבנה /ג'פאטה חומה /
לחם ללא גלוטן
שתיה חמה לבחירה :קפוצ'ינו קטן /תה /אספרסו קצר או
כפול /שוקו חם )תוספת /(3 -קפוצ'ינו גדול )תוספת/(3 -
קפה קר )תוספת(3 -
שתיה קלה לבחירה :כוס לימונדה /מים מינרלים /כוס
תפוזים .שתיה מוגזת תוספת 5 -
תוספות לביצים :עשבי תיבול /עגבנייה/
בצל מטוגן
תוספות בתשלום :פטריות /מוצרלה מגורדת/
גבינת פטה/בייבי תרד /פרמז'ן
מוצרלה דה בופאלו

בוקר לילדים

)עד גיל (12

 2ביצים לבחירה :חביתה /עין/
עין הפוכה /מקושקשת גבינת שמנת,
סלט קצוץ /סלט ירוק ופוקאצ'ה
שתיה :תפוזים /לימונדה /שוקו
35

טאבון

וופל  eggsפוזיטנו
וופל בלגי ,גבינת שמנת ,בצל ירוק ,סלמון מעושן,
ביציי עין ,פרמזן מוגש עם סלט קצוץ /סלט ירוק

59

קלצונה קוואטרו פורמג'ו
מאפה איטלקי במילוי ריקוטה פרסקה,
מוצרלה ,פרמז'ן ,פטה ,מחית עגבניות מיובשות,
בזיליקום ,זיתים שחורים וקצח מעל

59

פוקאצ'ה פונגי
קרם טרטופו ,פטריות ,פרמז'ן

46

פיצה טרטופו ביאנקה
קרם כמהין ,גבינת מוצרלה ,פטריות ,פרמז'ן

68

פורטופינו פריז " -כשקרם איטלקי פוגש קרם צרפתי"
קרם ברולה וניל ,קרם ברולה פיסטוק ,קראנץ' שוקולד,
קרם מסקרפונה ,קרם שוקולד חלב ,דובדבני אמרנה
ופירורי שטרויזל

פיצה וגאנו )טבעונית(
רוטב עגבניות ,גבינה טבעונית

46

סורבה  3טעמים

30

פיצה פורטופינו
רוטב עגבניות ,גבינת מוצרלה ,עגבניות מיובשות,
עגבניות פרוסות ,גבינת פטה ,זיתי קלמטה,
בזיליקום ,פרמז'ן

66

טריו מסקרפונה
שכבות של קרם מסקרפונה וניל ,פיסטוק ,קפה עם
נשיקות מרנג ,רוטב תות שדה ורוטב פירות אדומים

45

פיצה ורדה
פסטו ,גבינת מוצרלה ,עגבניות פרוסות ,ריקוטה
פרסקה ,פרמז'ן

59

פיצה נפוליטנה
רוטב עגבניות ,מוצרלה ,אנשובי ,שום קונפי,
זיתי קלמטה ,פלפל שאטה ,פטרוזיליה ,פרמז'ן

62

פיצה צ'יפוטלה )חריף(
רוטב עגבניות ,מוצרלה ,מחית צ'יפוטלה ,קונפי
שום ,בצל סגול ,פרמז'ן

63

63

פיצה קמפניה
רוטב עגבניות ,מוצרלה ,עגבניות פרוסות,
בזיליקום ,פרמזן וקרעי מוצרלה דה בופאלו

66

63

פיצה צ'יפולה רוקולה
קרם כמהין ,בצל סגול ,עלי ארוגולה ,גבינת
מוצרלה ,פרמז'ן ושאטה גרוס

65

63

פיצה פולנטה
פירורי פולנטה ,קרם טרטופו ,בייבי תרד,
רוטב עגבניות ,גבינת מוצרלה ופרמזן

65

שקשוקה
שקשוקה על מחבת לוהטת ,עם שתי ביצים,
סלט אישי לבחירה קצוץ /ירוק ,טחינה ופוקאצ'ה

47

שקשוקה סיציליאנה
שקשוקה על מחבת לוהטת ,עם שתי ביצים,
גבינת פטה ,מטבל פלפל וחצילים קלויים,
קונפי שום ,זיתי קלמטה ,סלט אישי לבחירה
קצוץ /ירוק ,טחינה ופוקאצ'ה

51

סלטים
62

הקיסר האחרון
חסות רומיות פריכות ,רוטב קיסר ,פרמז'ן ,קרוטונים,
ארטישוק ,עגבניות שרי ,זיתי קלמטה ,עגבניות מיובשות

סלט בטטה
בטטות צלויות ,תלתלי בטטה פריכים ,עגבניות שרי,
מלפפון ,חסה ,מיקס פיצוחים ,גבינת פטה וויניגרט בלסמי
סאלוטה
אורז בר ,קינואה ,סלרי ,פטרוזיליה ,חמוציות,
שקדים קלויים ,בצל ירוק ,ויניגרט בלסמי ,שמן
זית לימון ,שום קונפי ובלסמי מצומצם

54

סלט טוסקני
עגבניות שרי ,עגבניות מיובשות ,זיתי קלמטה,
בצל סגול ,מלפפון,חסות ,גבינת פטה ,ביצה קשה,
מיץ לימון וקרוסטיני

60

סלט אנטוניו
פטריות שמפיניון ופורטבלו מוקפצות עם חומץ בלסמי,
יין לבן ושומשום ,מוגשות על מצע חסות ,מלפפון,
עגבניות שרי ,גבינת פטה ,בלסמי מצומצם וזיתי קלמטה

קדאיף מלבי פיסטוק
מלבי פיסטוק על מצע שערות קדאיף ,סירופ מי ורדים,
קרם פיסטוק ,קראנץ' קוקוס קלוי ,אגוז לוז קרוקנט וגלידת
דובדבניי אמרנה

פוקאצ'ה סורנטו
מחית עגבניות מיובשות ,עגבניות פרוסות,
זיתי קלמטה ,מטבל פלפל וחצילים קלויים,
גבינת פטה ,פרמז'ן

סלט שוק
עגבניות שרי ,מלפפון ,קולורבי ,סלק ,כרוב אדום ,גזר,
תפוח עץ גרנד סמית ,חמוציות ,מיקס פיצוחים ,גבינת
רוקפור וויניגרט עשבים

4
7

5

41

47

שקשוקה

פנזנלה
מוצרלה דה בופאלו ,ארטישוק ,עגבניות שרי ,קרוטונים,
פרמז'ן ,בזיליקום ,קצח ,שמן זית ,מיץ לימון ופסטו

פיצה קלאסית
רוטב עגבניות ,גבינת מוצרלה ,פרמז'ן
תוספות לבחירה :זיתי קלמטה /עגבניות פרוסות/
גבינת פטה /בצל אדום /פטריות /קונפי שום

55

פנקייק קלאסי
פנקייק ,רוטב נוטלה ,רוטב שוקולד לבן ,רוטב מייפל,
קצפת ו 2-כדורי גלידה לבחירה

44

64

46

Dessert per la famiglia
)קינוח משפחתי(

65
דולצ'ה פאניני
"סנדביץ" של וואפל בלגי עם קרם וניל ,קרם שוקולד ,רוטב
נוטלה ,רוטב שוקולד לבן ,רוטב לואקר ,רוטב סניקרס ,פרורי
מקופלת לבן וחום ,אוראו ,פניניי שוקולד ,לואקר ,אגוזי לוז
קרוקנט ,קצפת וכדור גלידה לבחירה
65

קינוחים
טירמיסו
ביסקוטים טבולים בקפה וברנדי עם שכבת קרם
מסקרפונה וטרטופו שוקולד

41

סקצ'טינה נוטלה
פוקאצ'ה עם גבינת מסקרפונה ונוטלה

41

וופל בלגי קלאסי
רוטב מייפל ,רוטב נוטלה ,רוטב שוקולד לבן ,קצפת ו2-
כדורי גלידה לבחירה

45

גרנדה
מגדל וואפל בלגי עם קרם וניל ,קרם קפה ,קרם פיסטוק,
רוטב סניקרס ,רוטב לואקר ,רוטב שוקולד לבן ,עוגיות לוטוס,
אגוז לוז קרוקנט ,אצבעות קינדר ,פניניי שוקולד ,פרורי
מקופלת לבן וחום ופררו רושה ,קצפת וכדור גלידה לבחירה
65
פנקייק ברולה
הר פנקייק ,מקפא ברולה ,קרם וניל ,רוטב קרמל מלוח ,רוטב
נוטלה ,רוטב שוקולד לבן ,רוטב לואקר ,רוטב סניקרס ,כיפת
שוקולד ,אגוזי לוז קרוקנט ,אצבעות קינדר ,עוגיות לוטוס,
לואקר ,פניניי שוקולד ,פרורי מקופלת לבן וחום ,קצפת וכדור
גלידה לבחירה
65

פנקייק סובלימה
הר פנקייק ,קרם וניל ,קרם שוקולד ,רוטב נוטלה ,רוטב
שוקולד לבן ,רוטב לואקר ,רוטב סניקרס ,פררו רושה ,פרורי
מקופלת לבן וחום ,פניניי שוקולד ,אצבעות קינדר ,אוראו
ואגוזי לוז קרוקנט ,קצפת וכדור גלידה לבחירה

65
פנקייק קדאיף
הר פנקייק מצופה רוטב נוטלה ואגוזי לוז קרוקנט עם רוטב
שוקולד לבן ,רוטב נוטלה ,קרם שוקולד ,קרם וניל ,קדאיף,
פררו רושה ,קצפת וכדור גלידה לבחירה

Taboun
Egg Positano Waffle Belgian waffle, cream
59
cheese, smoked salmon, scallions, eggs over easy
and parmesan, served with chopped/green salad

Buongiorno Portofino
Morning for Two
118
Choice of 2 eggs per guest: omelette/
sunny side up/ fried/ scrambled
2 personal-size salads per guest:
chopped/ green
Assortment of salads: tuna, egg, pesto,
tahini, cream cheese, fetta cheese, ricotta,
jam and butter
2 breads: focaccia/white ciabatta/rustic
ciabatta/gluten-free bread
2 hot drinks: small cappuccino/tea/short or
double espresso/hot chocolate
2 cold drinks: glass of lemonade/mineral
water/glass of orange juice
Morning for One
63
Choice of 2 eggs: omelette/sunny
side up/ fried/ scrambled
2 personal-size salads: chopped/green
Assortment of salads: tuna, egg, pesto,
tahini, cream cheese, fetta cheese, ricotta,
jam and butter
2 breads: focaccia/white ciabatta/rustic
ciabatta/gluten-free bread
2 hot drinks: small cappuccino/tea/short or
double espresso/hot chocolate
2 cold drinks: glass of lemonade/mineral
water/glass of orange juice
Add-ons for eggs: herbs/tomato/fried onions
Paid add-ons: mushrooms/ grated mozzarella/ fetta
cheese/ baby spinach/parmesan
4
Mozzarella di bufala
7

Breakfast for Kids
(12 years and under)
Choice of 2 eggs: omelette/ sunny side up/
fried/ scrambled, cream cheese, chopped/
green salad and focaccia
Choice of drink: orange juice/lemonade/
chocolate milk
35

Calzone Quatro Fromaggio Italian pastry with 59
ricotta fresca, parmesan, fetta, pureed sundried
tomatoes, basil, black olives and nigella seeds

Shakshuka
Shakshuka Shakshuka in a steaming skillet
made with two eggs, served with a personal
chopped/green salad, tahini and focaccia

47

Shakshuka Siciliana Shakshuka in a steaming 51
skillet made with two eggs, fetta cheese, pepper
dip and grilled eggplant, garlic confit, and kalamata
olives, served with a personal chopped/green salad,
tahini and focaccia

Salads

Classic Pizza Tomato sauce, mozzarella and
parmesan Choice of toppings: kalamata
olives/sliced tomatoes/fetta cheese/red
onions/garlic confit

55

Sorrento Focaccia Sundried tomato puree,
sliced tomatoes, kalamata olives, pepper and
roasted eggplant dip, fetta cheese, parmesan

47

Polenta Pizza Polenta crumbs, tortufo crème,
baby spinach, tomato sauce,mozzarella and
parmesan

65

Focaccia Fungi Tortufo crème,
mushrooms, parmesan

46

Tortufo Pizza Bianca Truffle crème,
mozzarella, mushrooms, parmesan

68

Pizza Vegano (vegan)
Tomato sauce, vegan cheese

46

5

Pizza Portofino Tomato sauce, mozzarella,
68
sundried tomatoes, sliced tomatoes, fetta cheese,
kalamata olives, basil, parmesan
Pizza Verde Pesto, mozzarella, sliced
tomatoes, ricotta fresca, parmesan

59

Sweet Potato Salad crispy sweet potato curls,
cherry tomatoes, cucumbers, lettuce, nut mix,
fetta cheese and balsamic vinaigrette

63

Pizza Napolitana Tomato sauce, mozzarella,
anchovies, garlic confit, kalamata olives, shata
peppers, parsley, parmesan

62

Saluda Wild rice, quinoa, celery, parsley,
cranberries, roasted almonds, scallions,
balsamic vinaigrette, lemon olive oil, garlic
confit and balsamic reduction

54

Pizza Chipotle (spicy) Tomato sauce,
mozzarella, chipotle purée, garlic confit, red
onions, parmesan

63

Tuscany Salad Cherry tomatoes, sundried
tomatoes, kalamata olives, red onions,
cucumbers, lettuce, fetta cheese, hardboiled
egg, lemon juice and crostini

60

Pizza Cipolla Rucola onion, arugula leaves,
65
mozzarella, parmesan, black olives and ground
shata peppers

Market Salad Cherry tomatoes,
62
cucumbers, kohlrabi, beets, red cabbage, carrots,
grand smith apples, cranberries, nut mix,
roquefort cheese and herbvinaigrette
The Last Caesar Crisp romaine lettuce, Caesar 63
dressing, parmesan, croutons, artichoke, cherry
tomatoes, kalamata olives, sundried tomatoes
Antonio Salad Champignon and portobello
60
mushrooms tossed in olive oil, balsamic
vinegar, white wine and sesame seeds. Served
over lettuce, with citron vinaigrette, cucumbers,
cherry tomatoes, fetta cheese, balsamic reduction
and kalamata olives
Panzanella Mozzarella di bufala, artichoke,
cherry tomatoes, croutons, parmesan, basil,
nigella seeds, olive oil, lemon juice and pesto

Pizza Campania Tomato sauce, mozzarella,
66
sliced tomatoes, basil, parmesan and roughly-torn
mozzarella di bufala

63

Desserts
Tiramisu Ladyfingers dipped in coffee and
brandy, layered with mascarpone crème and
chocolate tartopo

41

Classic Belgian Waffle Maple syrup, Nutella
sauce, white chocolate sauce, whipped cream
and choice of 2 scoops of ice cream

44

Classic Pancake Nutella sauce, white chocolate 44
sauce, whipped cream, maple syrup and choice
of 2 scoops of ice cream
Pistachio Malabi Kadaif Pistachio malabi on a 41
bed of kadaif, rosewater syrup, toasted caramel
crunch, hazelnut croquant and amarino cherry
ice cream

Trio Mascarpone Layered vanilla mascarpone, 45
pistachio, coffee with merengue, strawberry
sauce and red fruit sauce
Portofino Paris Italian crème meets French
46
crème – vanilla crème brûlée, pistachio crème
brûlée, mascarpone crème, milk chocolate crème
and Amarena cherries
Scacciatina Nutella Focaccia with
41
mascarpone cheese and Nutella
Sorbet (3 flavors)
30

Dessert per la famiglia
Dolce Panini Belgian waffle sandwich with
65
vanilla crème, Nutella crème, chocolate crème,
Nutella sauce, white chocolate sauce, Loacker
sauce, Snickers sauce, crumbled milk and white
chocolate, Oreo, chocolate pearls, Loacker wafers,
hazelnut croquant, whipped cream and choice of
ice cream scoop
Grande A tower of Belgian waffles with vanilla 65
crème, coffee crème, pistachio crème, Snickers
sauce, Loacker sauce, white chocolate sauce, lotus
cookies, hazelnut croquant, Kinder fingers,
chocolate pearls, crumbled milk and white
chocolate, Ferrero Rocher, whipped cream and
choice of ice cream scoop
Pavlova Pancake Mountain of pancakes, vanilla 65
crème, coffee crème, pistachio crème, meringue
kisses, berry sauce, strawberry sauce, amarino
cherry, chocolate tortufo, hazelnut croquant,
whipped cream and choice of ice cream scoop
Brûlée Pancake Mountain of pancakes, frozen 65
crème brûlée, vanilla crème, salty caramel sauce,
Nutella sauce, white chocolate sauce, Loacker
sauce, Snickers sauce, chocolate dome, Kinder
fingers, Lotus cookies, Loacker wafers, chocolate
pearls, crumbled milk and white chocolate,
whipped cream and choice of ice cream scoop
Sublime Pancake Mountain of pancakes,
65
vanilla crème, chocolate crème, Nutella sauce,
white chocolate sauce, Loacker sauce, Snickers
sauce, Ferrero Rocher, crumbled milk and white
chocolate, chocolate pearls, Kinder fingers, Oreo,
hazelnut croquant, whipped cream and choice of
ice cream scoop
Kadaif Pancake Mountain of pancakes,
65
Nutella sauce, hazelnut croquant with white
chocolate sauce, Nutella sauce, chocolate crème,
vanilla crème, kadaif, Ferrero Rocher, whipped
cream and choice of ice cream scoop

