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SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS KÖRNYÉKE

  1.   M7 Bistro 
Az M7-es autópálya fehérvári pihenőjénél működik 
Magyarország első autópálya-étterme, az M7 Bistro. Modern, 
de házias konyha elvitelre is, látványpékség, egész évben 
nyitva. 

Located at the Székesfehérvár rest point of M7 highway, M7 
Bistro awaits visitors as Hungary’s first highway restaurant 
with modern, but homely-style kitchen, take-away and 
a bakery, all year round.

M7-es autópálya, 59-es kilométer, székesfehérvári pihenő  
+36 30 217 7712    www.m7bistro.hu 
facebook.com/m7bistro    instagram.com/m7bistro

    

  2.   bEAT Étterem
A modern és hagyományos ízeknek, az étterem eklektikus 
berendezésének és a különböző stílusú zenei estéknek 
köszönhetően mindenki jól érezheti magát a bEATben. 
A jelen és a múlt találkozik, egy olyan egyedülálló bEAT 
élményt létrehozva, amelynek csak itt lehetünk lehetnek 
szem-, fül- és íztanúi. 

Thanks to the modern and traditional flavors, the eclectic 
design and the musical evenings, everyone can have fun 
at bEAT. Here, present meets past, creating a unique bEAT 
experience.  

8000 Székesfehérvár,  Vörösmarty tér 1.    +36 22 302 778
www.beat.hu     instagram.com/beat_etterem_es_mas
facebook.com/beatetterem

  

  3.   Fiastyúk Udvarház
Organikusan tájba illeszkedő étterem saját biofarmmal, 
helyben termesztett alapanyagokkal, kertből-az-asztalra 
konyhával. Rövid, szezonális étlap, abból főzünk, ami 
éppen terem. Ellenőrzött ökogazdálkodás, vegyszer- és 
műanyagmentes környezet.

The restaurant has its own organic farm, providing the fresh 
ingredients to their garden-to-table dishes. Short, seasonal 
menu, controlled organic farming, chemical free and plastic 
free environment.

8041 Csór, Alsótabán u. 60.    +36 20 224 1241
www.fiastyukudvarhaz.hu,
facebook.com/fiastyukudvarhaz
instagram.com/fiastyukudvarhaz

     

BALATONVILÁGOSTÓL ALSÓÖRSIG

  4.   Tópart Hotel**** és Étterem 
A Tópart Hotel**** és Étterem vízparti terasszal és mesés 
balatoni panorámával várja vendégeit. A magyar és 
a nemzetközi konyha fogásait a legújabb technológiával 
és a legnagyobb odafigyeléssel készítjük, melyek mellé 
a Balaton régió és a magyar borvidék legnemesebb borait 
szolgáljuk fel. A szálloda étterme és vízparti terasza a hotel 
vendégei mellett szeretettel várja a betérő vendégeket is.

The Tópart Hotel**** and Restaurant has a waterfront terrace 
and a fabulous, panoramic view of Lake Balaton. We prepare 
our Hungarian and international dishes with the latest 
technology and with the utmost care. Also we serve finest 
Hungarian wines from the Balaton region. Tasty food, drinks 
and an exceptional environment together guarantee special 
experience.

8171 Balatonvilágos, Zrínyi utca 1.    +36 88 446 479  
www.topart-hotel.hu    facebook.com/toparthotel
instagram.com/topart_hotel_etterem 

      

  5.   Szépkilátás Bisztró
Friss, klasszikus bisztróételek, magas minőségű borok, gyerek- 
és szülőbarát kert, egyedi hangulatú külső és belső terek, 
változatos szórakoztató programok egész évben.

Fresh, classic bistro dishes, high quality wines, child and 
parent friendly garden, and a unique ambience both indoors 
and outdoors dotted with varied entertainment programs 
throughout the year.

8172 Balatonakarattya,  Rákóczi út 6.    +36 20 362 8076
www.szeven.hu    facebook.com/szepkilatasbisztro 

     

  6.   The Rusty Coffee Box      
„A Balaton is megérdemel egy jó kávét.” Megnyerő, „Rusty” 
hangulatú konténerkávézó, pazar balatoni panorámával, 
minőségi kávékkal, első osztályú berendezéssel, minőségi 
finomságokkal. A teraszon békésen ücsörögve szinte 
kettesben érezhetjük magunkat a Balatonnal.

„Balaton deserves a good coffee too.” The cool, rusty 
container café not only has a breathtaking view of the lake 
Balaton but also has quality coffees, a great interior and an 
appreciation for biker culture. Sitting on the peacful terrace 
it almost feels like that there is noone else around: it is just 
you and the Balaton.

8172 Balatonakarattya,  Kisfaludy sétány    +36 70 605 7821      
facebook.com/therustycoffeebox
instagram.com/therustycoffeebox

     

  7.    Pörc Bisztró és Delikát 
Egy 200 éves családi vállalkozásból nőtt ki a Balaton egyik 
legtrendibb és legigazibb helye. Mostanra szinte mindenki 
ismeri a srácok mosolyáról, a csendes és gyönyörű kertről és 
teraszról, a szenzációs füstölőről és a mindig megújuló, friss 
bisztróról. Asztalfoglalás erősen ajánlott. 

Pörc has grown out of a 200-year-old family business and 
soon became one of the trendiest and most real places 
at Lake Balaton. By now, it is famous for the guys ’smiles, 
the quiet and beautiful garden and terrace, the fantastic 
grill set and the fresh bistro. Table reservation is strongly 
recommended.

8174 Balatonkenese, Széchenyi út 1.    +36 70 597 1882 
facebook.com/porcbisztroesdelikat
instagram.com/porcbisztroesdelikat

    

  8.    Veganeeta Home 
A Veganeeta Home vegán étterem, specialty kávézó, második 
otthon, megismételhetetlen és a lelkünkhöz beszél. Egy 
álom volt, ami megvalósult. A kívül-belül felújított, csinos 
babaházként kitűnő épület lelke Árvai Anita, a Veganeeta 
blog alapítója.

Veganeeta Home is a vegan restaurant, specialty caffé and 
your second home. It’s unique, it speaks to our soul. The 
restaurant that is located in a pretty, dollhouse-like building 
is managed by a poluar vegan blogger, Anita Árvai.

8220 Balatonalmádi, Baross Gábor u. 2/B.    +36 70 604 0082
www.veganeeta.com    instagram.com/veganeeta
facebook.com/veganhomeinbalatonalmadi

    

  9.    ALMA Étterem – Alsóörs Marina 
Különleges kikötői környezet, négy évszakos terasz, egész 
éves nyitvatartás. A Segal Viktor kreatív séf nevével fémjelzett 
kínálattal letisztult, harmonikus ízekkel, szezonban 
folyamatosan frissülő heti ajánlattal várja vendégeit. 
Hajósoknak kötelező kikötőpont egy jó ebédhez! A Marinában 
található 12 szobás boutique szálloda balatoni panorámás 
szobáival 2018-ban az Év Balatoni Háza cím nyertese lett.

Special environment at a port with a terrace that is open all 
year long. Our seasonal menu is based on the creativity of 
our Chef, Viktor Segal. Our restaurant is a must-see port for 
sailors, especially if they want to have a good lunch! The 12-
room boutique hotel located in Marina has won the House of 
The Balaton prize in 2018. 

8226 Alsóörs, Vasút utca 7.    +36 30 305 7341   
www.alsoorsmarinahotel.hu
facebook.com/alsoorsmarina
instagram.hu/alsoorsmarina

      

 10.   Komállak Vízibár
Vízibár / Sail-through / Lakedrink / Kocsma és bisztró 
a Balaton közepén, bárhogy is nevezzük, vagy nevezitek, egy 
biztos: a Komállak páratlan élményt nyújt a hozzá érkező 
hajózóknak.

Water bar / Sail-through / Lakedrink / Pub and bistro in the 
middle of Lake Balaton -  you can call it however you like, one 
thing is certain: Komállak offers a real unique experience for 
the sailors who come along.

A Balaton közepe,   Paloznak és Alsóörs között szokott  
horgonyozni, kb 1–1,5 km-re a parttól     +36 30 622 1022
http://vizibar.hu/    facebook.com/komallak.vizibar
instagram.com/komallak.vizibar

   

VESZPRÉM

 11.    Mákmoiselle Pékség
Veszprém első kovászos pékségében csak biolisztből készült, 
adalék-, térfogatnövelő- és színezékmentes termékekkel 
várunk. Kenyereink mindegyike kovásszal készül.

At the very first sourdough bakery in Veszprém, we are 
waiting for you with products made exclusively from organic 
flour, without any additives, volume-increasing or coloring 
materials. All of our breads are made with sourdough.

8200 Veszprém,  Megyeház tér 2.  
facebook.com/makmoisellepekseg
 instagram.com/makmoisellepekseg

  

 12.    Oliva Hotel és Étterem
Veszprém történelmi belvárosának szívében, közvetlenül 
a városközpontban, nyugodt környezetben, a vártól pár perc 
sétára évek óta a gasztronómia biztos pontja az Oliva.

In the very heart of the historic city center of Veszprém, only 
a few minutes’ walk from the Castle, Oliva Restaurant has 
been assuring its firm gastronomic position for years.

8200 Veszprém,  Buhim utca 14–16.    +36 88 403 875
www.oliva.hu    facebook.com/hoteloliva
instagram.com/olivaveszprem

     

CSOPAK ÉS PALOZNAK

 13.    Sáfránkert Vendéglő
Laza vidéki vendéglő családias hangulattal, hatalmas 
terasszal, nem fine dining és nem is csárda. Jól átgondolt, 
rövid étlap, szezonális fogások, balatoni borok, máshol nem 
kóstolható Homola-tételek és napsütéses ebédek.    

Nothing more than an easy-going restaurant on the 
countryside with familiar atmosphere and a roomy terrace, 
offering plates somewhere between fine dining and inn food. 
A well-thought-out, short menu, with seasonal dishes, Balaton 
wines, exclusive Homola items and sunny lunchtimes.

8229 Paloznak, Fő u. 1.    +36 70 624 4448
www.homolapinceszet.hu 
facebook.com/safrankertvendeglo
instagram.com/safrankert_vendeglo

    

 14.   Homola Borterasz
Tihanyig tartó panoráma, nyáron napágyban és teraszon 
ejtőzés, télen cserépkályha melletti melegedés, kézben 
a Homola Pincészet boraival, melyek Homonna Attila főborász 
vezénylete alatt készülnek. Rendszeresek az egész napos DJ 
a szőlőben rendezvények és a pincészet összes bora kóstolható.   

Imagine enjoying the panoramic view over the Lake right until 
the Tihany peninsula, while chilling in a sunbed on the terrace 
during the summer, or leaning on the tile stove during the 
winter, and sipping the wines of Homola Winery – produced 
under the control of Attila Homonna chief oenologist - all year 
round. All day DJ-sets in the vineyards are more than regular, 
and all the wines of the winery are there to explore!  

8229 Paloznak, Vincellér utca    +36 70 431 2050
www.homolapinceszet.hu    facebook.com/borteraszpaloznak
instagram.com/homolapinceszet

   

 15.   Szomszéd Kertje   
Tűzrőlpattant fast casual étterem Csopakon, a falu 
központjában. Friss, helyi alapanyagok, Yagoona, kemence és 
grill, bitang bluesbulik és laza együttlétek, nagy kert nyáron, 
kandallós belső tér télen. Várnak a házigazdák, és Toto, a vizsla.

The ‘Neighbour’s Garden’ is something unusual. The gastro pub 
has local character and a big heart. It’s very much like the owner 
himself: informal, cheerful, funny, talkative and open. Local 
ingredients, Yagoona grill, blues concerts, friendly gatherings, 
chatter, and Toto the Hungarian Pointer are waiting for you.

8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 97.    +36 30 769 0528
facebook.com/szomszedkertje    instagram.com/szomszedkertje

   

 16.   Vígmolnár Csárda   
A Vígmolnár régóta úti cél azoknak, akik a környéken családias, 
emberközeli vendéglátást keresnek. Az étlap a magyar konyha 
alapjaira épül, a hagyománytisztelet, a regionalitás és az 
innováció egyaránt tükröződik a fogásokban. Igazi modern, XXI. 
századi csárda maradandó élményekkel, kedves szóval, finom 
ételekkel. Ízek, borok, Balaton.

Vígmolnár at Csopak is a highly popular destination for those 
who are looking for family-friendly, close-knit hospitality in the 
area. The menu is based on the basics of Hungarian cuisine, yet 
reflecting traditionality, regionality and innovation. A welcoming, 
modern chalet, enduring experiences, and delicious food 
highlighting local producers. Tastes, wines, Balaton.

8229 Csopak, Kőkorsó utca 1.    +36 70 297 4200
www.vigmolnarcsarda.hu    facebook.com/vigmolnar.csarda

   

BALATONFÜRED ÉS  
BALATONSZŐLŐS

 17.   Proseccoshop 
Magyarország egyetlen prosecco szakkereskedése, ahol 
kiváló minőségű proseccók széles választéka kapható, 8 olasz 
pincészettől 40 különböző fajtából.

The only retailer in Hungary specializing in prosecco, with 
a wide range of high quality prosecco products from 8 Italian 
wineries in 40 different varieties.

8230 Balatonfüred, Arácsi út 57.    +36 30 332 9792 
www.proseccoshop.hu    facebook.com/pg/proseccoshop    
instagram.com/proseccoshop_balatonfured

  

 18.   Péklány Kézműves Pékség
Szívet-lelket melengető, házias péksütemények és valódi 
kovászos kenyér illata lengi be Balatonfüred felső városrészét. 
Orsi és Csaba baráti szóval, kiváló alapanyagokból készült, 
helyben sült kézműves pékáruval és reggelikkel, valamint 
finom kávéval várják a vendégeket.  

The smell of home-made pastries and real leavened bread 
is melting the heart and soul of people, living in the upper 
part of Balatonfüred. Orsi and Csaba welcome you with 
friendly words, pure ingredients, locally-baked artisan pastries, 
breakfast-offers, and fine coffee.      

8230 Balatonfüred, Szent István tér 5–7.    www.peklany.hu
facebook.com/Peklany.Pekseg    instagram.com/peklany

    

 19.   Anjuna Ice Pops   
Jégkrém-, acai- és smoothie-bár. Az Anjuna csapatának célja, hogy 
megossza velünk az örök nyár életérzését, méghozzá úgy, hogy 
olyan jégkrémet készítenek nekünk, mint eddig még senki soha!

Plant-based ice pop-, acai and smoothie bar in the heart of 
Balatonfüred. Their goal is to bring a never ending summer 
into our lives by making ice-pops noone has ever made 
before! #summerisalifestyle

8230 Balatonfüred, Aranyhíd sétány 6.   
+36 30 768 7758    www.anjunapops.com
facebook.com/anjunapops    instagram.com/anjunapops

     

 20.   BazsaLicom – A bisztró
A BazsaLicom egy életérzés, a gasztronómia szeretete, mely olasz 
éveink alatt járt át minket. Ételeinket ez a mediterrán könnyedség 
jellemzi, legyen szó akár krémlevesről, tésztáról vagy street foodról. 
Már nem csak food truckkal járjuk az országot, hanem megnyitot-
tuk kis bisztrónkat is a balatonfüredi Blaha Lujza utcában.

BazsaLicom is a sense of life, the pure love of gastronomy 
inspired by the years we have spent in Italy.  Our dishes reflects 
this Mediterranean lightness whether we are talking about 
a cream soup, a pasta or street food.We are no longer just 
a food truck traveling throughout the country, we have opened 
up our small bistro in Blaha Lujza street in Balatonfüred.

8230 Balatonfüred, Blaha Lujza utca 9.    +36 20 910 3932
http://bazsalicomfoodtruck.com
facebook.com/bazsalicombisztro
instagram.com/bazsalicomfoodtruck

   

 21.    Kedves Cukrászda 
A Kedves Balatonfüred egyik legszebb és leghíresebb utcájának 
szívében található 1917 óta. Mint ahogy a Blaha Lujza utca 
is a klasszikus hangulatot hivatott megőrizni, a cukrászda is 
a békebeli süteményeket és környékbeli termékeket helyezi 
előtérbe. Ez az utca reggel, délben, este nyüzsög, nyári 
időszakban villásreggeli, koncert és éjszakai koktélbár.

Kedves is located in the heart of the most beautiful and 
most popular street of Balatonfüred since 1917. The classic 
atmosphere of Blaha Lujza Street is also reflected in the 
peacetime classics and local produces of the confectionary. 
The bustling Blaha Street offers programs for all parts of the 
day during summertime: brunch in the morning, concerts 
during the day and cocktails at night.

8230 Balatonfüred,  Blaha Lujza utca 7.
+36 20 239 7173    facebook.com/KedvesCukraszda 
instagram.com/kedvescukraszdabalatonfured

  

 22.    Zelna Borbár és Vinotéka 
A Balaton egyik legszebb borbárja Zelna borokkal, a Rizling 
Generáció válogatott tételeivel, izgalmas bárkonyhával, 
stílusos belső térrel, árnyékos terasszal és az estébe nyúló 
borozások élményére hangolva.

One of the most beautiful wine bars at Lake Balaton, filled with 
Zelna wines and selected wines of the Riesling Generation. It 
has a groovy bar kitchen, a stylish interior and a shady terrace 
where you can enjoy your lively wine tasting experience.

8230 Balatonfüred,  Zákonyi Ferenc sétány    +36 30 424 0313 
www.zelnaborbar.hu    facebook.com/ZelnaBorbar
instagram.com/zelnaborbar

    

 23.    Bortársaság Balatonfüred
Sok jó balatoni bor, több tucat hűtött rizling és rozé, valamint 
ingyenes parkolási lehetőség a 71-es út mellett, a Marina 
Center alsó szintjén. Strandolás után, grillezés előtt, flip-
flopban, szabadon. Tavasztól őszig.    

Located right next to main road no.71, in the lower level 
of Marina Center, Bortársaság offers the greatest selection 
Balaton wines besides some small items from local wineries, 
Hungarian and foreign favourites and dozens of chilled 
Rieslings and Rosés. The perfect spot to visit in flip-flops 
between beach and BBQ time – from Spring till Autumn, 
amended by free parking.       

8230 Balatonfüred, Széchenyi u. 55.    +36 21 222 8198    
www.bortarsasag.hu/hu/boltok/Balatonfured
facebook.com/bortarsasag.hu    instagram.com/bortarsasag

   

 24.    Szőlősi Kocsma 
Egy igazi, falusi gasztrokocsma, Balatonszőlős szívében. Az ételek 
főként helyi termelők alapanyagaiból készülnek, házias ízekben. 
A kocsma nemcsak étteremként üzemel, hanem borboltként is.

A real village-style gastro pub in the heart of Balatonszőlős. Their 
dishes are real comfort foods, made mainly from local products. 
The pub operates not only as a restaurant but also as a wine shop.

8233 Balatonszőlős,  Fő utca 89.    +36 70 557 2719 
facebook.com/Szőlősi-Kocsma    instagram: szolosi_kocsma

   

 25.    Papok Borozója Étterem 
A Balatonfüredtől alig tízpercnyi autóútra, a Balaton-felvidék 
szívében rejtőzik a Papok Borozója Étterem. Autentikus 
környezetben egy ízig-vérig házias konyha működik, pazar 
ízvilággal fűszerezve a tradicionális magyar konyha remekeit. 
A Papok Borozója nem csupán étterem, egy valódi rekreációs 
övezet, ahol a gyönyörű panoráma mellett a felnőtteket 
függőágy, a kisebbeket játszótér és állatsimogató várja.    

Less than a ten-minute drive from Balatonfüred, in the heart 
of the Balaton Uplands lies the Priests Wine Bar Restaurant. 
A homely kitchen with traditional Hungarian dishes in an 
authentic setting.  The Priests’ Winery is not just a restaurant, 
it is a real recreation area with a  beautiful panoramic view 
that you can enjoy from a cozy hammock. A playground and 
a petting zoo waits for the little ones.

Balatonszőlős és Tótvázsony között a Kisgella domboldalon
+36 70 250 8481    www.papokborozoja.hu 
facebook.com/Papok-Borozója- 380744972712730
instagram.com/papokborozoja

     

TIHANY

 26.    Tihanyi PIAC Placc  
és Balcsi Bisztró

A Tihanyi PIAC placc több, mint piac, közösségi találkozóhely, 
hangulatos, modern korzó. Minden szombat és vasárnap 
délelőtt pezseg az élet, helyi és környékbeli árusok kínálgatják 
finomabbnál finomabb portékájukat. Almás lepény, füstölt 
kolbász, házi kenyér, kürtős kalács, borok, sajtok – minden ami 
szemnek-szájnak ingere.  Az árusokon kívül alkalmi fellépők-
kel, művészekkel, változatos programokkal várjuk az érdeklő-
dőket, a régi korok hangulatában piacozni vágyókat! 

More than just a marketplace: social meeting point, cozy 
Promenade, cultural spot. Here, every Saturday and Sunday 
is busy, the market is full of life. Apple pies, fresh, home 
made bread, wines, cheese, chimney cakes - you can find 
everything you fish for. Bustling market life, antiquities, 
artisan and hand-made products, local farmers, exhibitions, 
musical- and children’s programs.                  

8237 Tihanyi rév szomszédságában, Rév utca 3.
+36 20 942 1990    
facebook.com/piacplacc    facebook.com/balcsibistro 

   

 27.   Karolina Fűszerkert Étterem
Tradicionális, magyar ízek és modern konyha bátor 
kombinációja – ez a csodálatos balatoni panorámás 
Fűszerkert titka. Az ételekben fel-felbukkannak az étterem 
nevéhez hűen a saját fűszerkert kincsei.

A brave combination of traditional, Hungarian flavors and 
modern cuisine - this is the secret of Fűszerkert. As the 
restaurant’s name, „Herb garden” predicts, we can taste the 
treasures of the restaurant’s own herb garden. Fűszerkert has 
a magnificent view over the Lake Balaton.

8237 Tihany, Felsőkopaszhegyi út 35.    +36 30 605 6311   
www.fuszerkertetterem.hu
facebook.com/karolinafuszerkertje

      

 28.    Apátsági Rege Cukrászda
Az apátság cukrászdája a felkelő nap fényében – az aranyhídban 
– úszó teraszon a félsziget legszebb panorámájával vár ránk! Az 
1960-as évek óta töretlenül működő cukrászda az évtizedek 
során valósággal Tihany egyik ékkövévé vált. A páratlan kilátással 
büszkélkedő teraszon egy finom kávé mellett megreggelizhetünk, 
de nyugodtan rendelhetünk akár meleg ételeket, fő fogásokat is. 
Amit biztosan nem szabad kihagynunk, azok a ház süteményei!  

The renewed Apátsági Rege Confectionery has a picturesque 
terrace looking over lake Balaton paired with delicious coffee 
and home made desserts. Although Rege is a confectionery, 
they have a menu with a selection of courses suitable for 
a quick lunch and they also serve breakfast. 

8237 Tihany, Apátsági Rege udvar    +36 30 166 4431    
www.apatsagicukraszda.hu    facebook.com/ApatsagiRege 
instagram.com/apatsagiregecukraszda 

   

 29.    Echo Restaurant & Café
Egy pohár finom bor, válogatott fogások és a végtelen Balaton 
látványa – kell ennél több? A tihanyi Echo Restaurant & Caféban 
egyszerre élvezhetjük a modern magyar és nemzetközi konyha 
remekeit és a lenyűgöző panorámát. Itt a vendéglátás valóban 
az élményekről szól. Felér egy nyugalomterápiával!  

A glass of good wine, selected food and the view of the 
infinite Balaton, what else could you need? At the Echo 
Restaurant & Café you can enjoy the best of modern 
Hungarian and international cuisine and a wonderful 
panorama at the same time. It is like peace therapy! 

8237 Tihany, Visszhang utca 23.    +36 70 946 6687    
www.echoetterem.hu    facebook.com/Echo RestaurantCafe 
instagram.com/echorestaurantcafe

     

 30.    Levendula Kézműves Fagylaltozó
Kóstolj bele az igazi fagylaltba! Adalékmentes kézműves 
fagylaltok kizárólag természetes, prémium alapanyagokból. 
Glutén-, laktóz-, cukormentes, vegán választékkal.

Taste the real ice cream! Addative free ice creams made 
exclusively from natural, premium ingredients. Gluten-, 
lactose-, sugar free, vegan assortment.  

8237 Tihany, Kossuth Lajos utca 31.
www.levendulafagylaltozo.hu
facebook.com/pg/Levendula.Fagylaltozo 
instagram.com/levendulafagylaltozo

   

 31.    Malackrumpli Bisztró
A Farm to Table hazai úttörői, biotermelőktől származó 
élelmiszerekből készülő fogások (egy része saját biogazdaságból), 
„mentes” és vegán zöldségételek és italok, kiváló pizza, Myron 
Mixon füstölőben készülő különleges BBQ-húsok (a híres 
Malackrumpli pulled-pork), hétvégén DJ vagy élőzene…

Farm to table pioneers cooking from organic produces 
(partially using their own home-grown ingredients), offering 
gluten-dairy-sugar-free and vegan food and drink specialities, 
excellent pizza and an outstanding BBQ meat selection from 
the Myron Mixon smoker (e.g. the famous Malackrumpli 
pulled-pork), besides weekend DJ or live music.   

8237 Tihany, Kossuth u. 14.    +36 30 636 5577         
www.malackrumpli.hu    facebook.com/malackrumpli
instagram.com/malackrumpli

    

BALATONUDVARI ÉS  
DÖRGICSEI-MEDENCE

 32.   Morzsa Bisztró 
A Morzsa Balatonudvariba, a Golf Klubba költözött!  
A megszokott Morzsa hangulat és minőség mit sem változott, 
cserébe lett egy hatalmas terasz, csodálatos panorámával! 
Különleges alapanyagokból különleges ételek mindenki 
számára elérhetően – hamburgerek, MORZSA szendvics, tortilla.

Morzsa has moved to Balatonudvari, to the Golf Club!
The well-known Morzsa feeling and quality have not 
changed, but thanks to the new location, now they have 
a huge terrace with a wonderful panoramic view! Special 
ingredients and special dishes that are available to everyone 
- burgers, MORZSA sandwich, tortilla.

8242 Balatonudvari,  Balaton Golf Klub,    +36 70 422 6988 
www.morzsabisztro.hu    facebook.com/morzsabisztro    
instagram.com/morzsa_bisztro

      

 33.    Pántlika Pincészet és Porta 
A Pántlika Porta étterem közvetlenül a Pántlika Pincészet 
szomszédságában található Dörgicsén. Így a Portán nemcsak 
a pincészetben készült borainkat, hanem házias ételeinket is 
meg lehet kóstolni, melyekhez az alapanyagokat mi termel-
jük, vagy környékbeli termelőktől vásároljuk. A nyári időszak-
ban a hangulatos Porta Teraszon működik az étterem, mely 
60 fő befogadására alkalmas, míg a téli időszakban a 40 fő 
számára kényelmes beltéri étterem fogadja vendégeinket.

Pántlika Porta restaurant is located right next to the Pántlika 
Winery in Dörgicse. Thus, at the Porta you can taste not just 
our wines made in the winery, but also our home-made 
dishes. We produce the ingredients ourselves, or we buy 
them from local farmers. In the summer, the restaurant 
moves to the cozy Porta Terrace, while in the winter, the 
comfortable indoor restaurant welcomes our guests.

8244 Dörgicse,  Fő u. 67.    +36 87 444 379, +36 70 636 3967     
www.pantlikapinceszet.hu
facebook.com/pantlikapinceszet
instagram.com/pantlikapinceszet 

    

 34.    Zománc Bisztrócska
A Zománc azoknak szól, akik profin elkészített, házias 
ételeket szeretnének enni a nagyi piros lábosából. Füredtől 
15 kilométerre, a csodás kis balatoni faluban, helyi 
alapanyagokból elkészített tökéletes fogások várnak. 

Zománc is for those who like homely tastes prepared and 
presented with great care in Grandma’s old red enamel pots. 
15 kilometers away from Balatonfüred, this wonderful little 
village of Lake Balaton is awaiting guests with delicacies 
from local ingredients.

8245 Vászoly, Vazul utca 8.    +36 30 787 3968
wwww.zomancbisztrocska.hu
facebook.com/zomancbisztrocska/
instagram.com/zomancbisztrocskavaszoly/

   

ZÁNKA ÉS KÖVESKÁL

 35.    Fügekert – Bed & Wine
A Káli-medence kapujában vár a Fügekert, amelyet egy 
család hívott életre, pont ezért olyan otthonos és gyerekbarát. 
A környék legszebb teraszán terülj, terülj asztalkám típusú 
reggelivel kápráztatnak el és a környékbeli termelők 
finomságai kerülnek az asztalra. All day breakfast, nem csak 
szállóvendégeknek. 

At the most beautiful terrace in the area guests are dazzled 
by a generous breakfast buffet of local producers’ delicacies. 
All day breakfast, not just for hotel guests!

8251 Zánka, Fő utca 30.    +36 30 375 4486
www.fugekert.com    facebook.com/fugekert

    

 36.   Tagyon Birtok
A Nivegy-völgyben, a Hegyestű lábánál közel 5 hektáros 
borászat és kulináris élményhely várja az érdeklődőket új és régi 
telepítésű szőlővel, konyhakerttel és 60 gyümölcsfával. A birtok 
életét izgalmas rendezvények, esküvők, vitorlástúrák színesítik.  

Located in the Nivegy valley, at the foot of the Hegyestű-site, 
there is a 5-acre winery and culinary experience, with new 
and old vineyards, a vegetable garden and 60 fruit trees. The 
life of the estate is intensified by exciting events, weddings 
and sailing tours.

8272 Tagyon szőlőhegy, GPS-koordináták: 
46.892351,17.660704    +36 20 924 7865
www.tagyonbirtok.hu    facebook.com/tagyonbirtok/
instagram.com/tagyonbirtok

      

 37.   Kővirág Étel-Ital-Ágy
A Balaton és a Káli-medence kultikus szereplője. 
Vitathatatlan példája és zászlóshajója a vidéki vendéglátás 
felvirágzásának. Időtlen káli-medencei stílus, terméskő, 
meszelt falak, zöldfűszerek, fák, virágok, fények, illatok.

A cultic member of the Káli basin and the whole Balaton 
region, yet an indisputable example and flagship for the 
flourishing rural hospitality. Timeless Káli-basin-style, rocks and 
whitewashed walls, fresh herbs, trees, flowers, lights, scents.

8274 Köveskál, Fő u. 9/A.    +36 20 568 4724    www.kovirag.hu

    

BALATONSZEPEZD

 38.   Konyha-Kert Bisztró és Bár 
Az északi part mértani közepén, közvetlenül a Balaton 
mellett hangulatos bisztró várja a vendégeket. Folyamatosan 
megújuló étlap, szezonális, friss alapanyagokból készülő 
finomságok, egy lépésre a parttól.

In the geometric center of the Northern shore, right next 
to the Lake, a cosy bistro is waiting to be explored, offering 
a constantly renewing menu built on seasonal fresh 
ingredients, only one step away from the shore.

8252 Balatonszepezd, a strand bejárata előtt    +36 70 883 8277 

      

 39.   Csuki Pizza
Egy jó pizzát? Olaszos, családias kis étterem, balatoni 
kilátással a teraszról. Tradicionális pizzák, minőségi 
alapanyagokból, levesek, tészták, vegán ételek. 

How about a really good pizza? A cozy, Italian, family-run restau-
rant with a view of Lake Balaton from its terrace. Traditional 
pizzas, quality ingredients, soups, pastas and vegan food.

8253 Balatonszepezd, Csuki tér 2/A.    +36 30 886 6125
www.csukipizza.hu    www.facebook.com/csukipizza
instagram.com/csuki_pizza

   

BADACSONY ÉS KÖRNYÉKE 

 40.   Folly Arborétum és Borászat 
Százéves cédrusok nyugalma, varázslatos balatoni panoráma, 
borok, szörpök. Az Arborétum új étterme a család több mint 
160 éves egykori lakóházában kapott helyet. A felújított 
látogatóközpontban a tájba illő, a hagyományokat követő, 
rusztikus éttermet rendeztek be, amelyben állandó, friss 
bisztrókínálattal és hétvégén szezonális ajánlatokkal, 
badacsonyi ínyencségekkel várnak mindenkit. 

Tranquility of hundred-year-old cedars, magical panorama 
of Lake Balaton, wines, syrups. The new restaurant of the 
Arboretum is located in the family’s more than 160-year-old 
former residence. In the renovated visitor center there is 
a rustic restaurant offering fresh bistro specials and – on the 
weekends - seasonal offers and Badacsony delicacies.

8257 Badacsonyörs, Kápolnavölgyi u. 25.
+36 70 333 2569     www.follyarboretum.hu
facebook.com/follyarboretumesboraszat

       

 41.   Vánkos
A Vánkos elsősorban egy panzió, ahol a reggeli 9-től 13 óráig 
elérhető, világos pörkölésű specialty kávéval, frissen sütött 
pitékkel, kuglófokkal glutén- és laktózmentes vegán 
fogásokkal várnak benneteket. Csütörtöktől vasárnapig 
széles borválasztékkal és délutáni koktélokkal, focacciával, 
szendvicsekkel, házi chipsszel készülnek a hangulatos kert-
helyi ségünkben. Ezenkívül bringa és sup bérlésére lehetőség 
is van. 

Vánkos is a guest house where breakfast is available from 
09:00 to 13:00. with lightly roasted specialty coffee, freshly 
baked pies, dumplings and with gluten and lactose-free 
vegan dishes. From Thursday to Sunday you can enjoy 
a wide selection of wines and afternoon cocktails along  
with focaccia, sandwiches and homemade chips in the cozy 
garden. There is also bike and sup rental possibility.

8257 Badacsonyörs,  Füredi út 29.    +36 20 966 7050
www.vankospanzio.hu    instagram.com/vankospanzio
facebook.com/Vánkos

   

 42.    Borbély Családi Pincészet 
Borház – Vendégház

Badacsonytomaj mellett, Káptalantóti felé vár a Borbély Családi 
Pincészet felújított bor- és vendégháza, ahol a pincelátogatás, 
borkóstolás, borvacsora után akár ott is aludhatunk. Egyedi, 
ásványos ízvilágú borok, házias falatok, terasz, kilátás, vállalnak 
családi és céges rendezvényeket is. Biciklivel is!  

Beside Badacsonytomaj and towards Káptalantóti you can find 
the renovated winery and guest house of the Borbély Family 
Winery where cellar visits, wine tastings, and lovely dinners can be 
enjoyed, and accommodation is also assured in the guesthouse. 
Unique, mineral-flavored wines, family and corporate events, 
homemade snacks, terrace, views. On Bicycles too!

8258 Badacsonytomaj,  Káptalantóti út 19.    +36 30 927 1414
www.borbelypince.hu    facebook.com/borbelypince

     

 43.    SKIZO Borház  
– Sike Balázs pincéje 

Badacsony nyugati oldalán, Tördemic autentikus főutcáján, 
a teljes SKIZO és Sike Balázs Pincéje  szortiment, borkoktélok, 
és helyi finomságok kóstolhatók. Kedves, hangulatos, 
marasztaló légkör, bringával mindenképpen egy fix pont. 

At the western side of Badacsony, on the authentic main street 
of Tördemic, you can taste all the SKIZO & Sike Balázs wines, 
winecocktails and also some local treats. Friendly, welcoming 
place with a great atmosphere. If you are riding a bike it is 
absolutely a must stop!

8263 Badacsonytördemic, Szent I. u. 24.    +36 30 837 0552 
www.skizobor.hu     facebook.com/skizobor
instagram.com/skizobor

     

 44.   Taberna Infinito 
A határtalan vendéglő. Élményteraszunkat, tapasbárunkat az 
elmúlt 20 év, a balkánon és a Mediterráneumban tapasztalt 
gasztronómiai élmények hívták életre. Nálunk felejthetetlen 
a naplemente, mindehhez páratlan panoráma társul, 200 
méter magasan, a Szent György-hegyen. Tapas és borbár, 
panorámaterasszal a vulkánok földjén, kilátással a Balatonra. 
Körülöttük levendulás mediterrán kert, a Szent György-hegy 
sárkányával. 

The restaurant with no limits.Our terrace and tapas bar have 
been brought to life by the gastronomic experiences of the last 
20 years in the Balkans and the Mediterranean. At 200 meters 
high on St. George’s Hill, the sunset is unforgettable, so as the 
breathtaking panorama overlooking Lake Balaton. A lavender 
garden surrounds us through which you can glimpse the 
Dragon of St. George’s Hill.

8284 Kisapáti, Szent György-hegy    +36 70 671 8812
facebook.com/tabernainfinito    instagram.com/tabernainfinito

     

SZIGLIGETTŐL KESZTHELYIG

 45.    Taco BAR
Szigligeten, a 71-es főút és a bicikliút mellett található a fiatalos 
Taco BAR. Ha új ízekre, pontosabban, modern mexikói street 
food ételekre és italokra vágyunk, mindenképp álljunk meg 
náluk! Kiváltképp, ha bringával vagyunk – remek frissítőpont! 

At Szigliget, right next to road 71 and the bicycle road, this 
fancy little food truck is waiting for everyone looking for some 
new gastro experiences. They serve modern Mexican street 
food but they also have some Mexican drinks! It is a great place 
to relax & refresh after a long bicycle ride!

Szigliget 04/2  A 71-es főút és a szigligeti bekötőút sarka. 
A szemben lévő ingatlan címe Ciframajor 3.    +36 70 247 6236
facebook.com/TacoTruckHungary
instagram.com/tacotruckhungary

     

 46.    Matild Kitchen & Garden
Matild Kitchen & Garden, a Balaton-felvidék szívében, 
a Keszthelyi-hegység lábánál, 16 hektáros parkosított területen 
helyezkedik el. Éttermünkben saját és a régió alapanyagaiból 
készülő ételek kerülnek az asztalra. A szezonális étlap 
a regionális és hazai konyha alapjait ötvözi a kor frissességével.

Matild Kitchen & Garden is located in the heart of the Balaton 
Uplands, at the foot of the Keszthely mountains on a 16 
hectares land. They serve seasonal dishes made exclusively 
from local ingredients, their kitchen is based on regional and 
domestic cuisine spiced up with the spirit of the age. 

8311 Nemesvita,  hrsz. 06/2. (Tóhely utca vége)
46.826411, 17.374731    +36 30 659 3904 
www.matildkonyhaja.hu    facebook.com/matildkitchen
instagram.com/matildkitchen 

     

 47.    Bock Bisztró Balaton
A főúri Festetics-család egykori présházának a balkonján borozgat-
va a Balaton egyik legszebb panorámájában gyönyörködhetünk 
a Bocktól megszokott étel- és italválaszték mellett. Az étlap 
gerincét az újragondolt balatoni és zalai ételek adják.

Located at the former press house of Baron Festetics family, the 
terrace of Bock Bistro owns one of the most gorgeous views to 
enjoy your wine with the unquestionable Bock quailty on your 
plates – reformed dishes from the Balaton and Zala regions.

8314 Vonyarcvashegy, Helikon u. 22.    +36 20 246 8020   
www.bockbisztrobalaton.hu 
facebook.com/bockbisztrobalaton
instagram.com/bock_bisztro_balaton

     

 48.    Vitorlás Bisztró Keszthely,  
Matrac Büfé

„Hagyományőrzés modern szemlélettel.” Kedves kis családi 
vállalkozás Keszthelyen a városi strandon, közvetlen a vízparton 
kényelmes stílusos terasszal várja az odalátogatókat, nem 
csak strandszezonban! Tavasztól őszig nálunk a helyed, tehát 
kedves vendégek, vasmacskát föl, irány a Vitorlás! Matrac Büfé: 
Street Food ételek minőségi és helyi alapanyagokból. Óvjuk 
a természetet, éppen ezért csak olyan eszközöket használunk, 
amik lebomlanak és természetes anyagból készüInek. 

„Preservation of tradition yet in a modern way.”A dear little 
family business in Keszthely, on the city beach, right on the 
waterfront with a  comfy stylish terrace, not only in the beach 
season! From spring till autumn we are waiting for you, so 
Dear Guests pull up the anchor and head towards Vitorlás! 
Mattress Buffet: Street Food dishes made from quality and 
local ingredients. We protect nature, which is why we only use 
degradable tools and are made of natural materials.

8360, Keszthely, Csík Ferenc sétány 3. Városi strand.
Vitorlás : +36 30 349 5277    Matrac: +36 20 337 7232  

     

SOMLÓ 

 49.   Kreinbacher Birtok 
A hegy lábánál Somló és a kortárs építészet kivételes 
összhangja fogad, a szezonra hangolt menü kísérői a borvidék 
karakteres borai és tradicionális pezsgők. Egyedi design, 
kényelmes szobák várnak, kihagyhatatlan program a bor- és 
pezsgőkészítést bemutató birtoklátogatás és kóstoló. 

The exceptional harmony of contemporary architecture 
and the wine region of Somló Hill at Kreinbacher Estate is 
accompanied by a season-tuned menu, wines expressing 
the characters of the unique terroir and traditional sparkling 
wines. The estate’s unique design, comfy rooms and vineyard 
tour showing the stages of wine- and sparkling wine making is 
definitely a thing not to be missed.

8481 Somlóvásárhely, hrsz. 022/14., Somló hegy, megköze-
lítés a 8-as útról    +36 88 236 420    www.kreinbacher.hu
www.kreinbacher.accenthotels.com
facebook.com/kreinbacher.hu
instagram.com/kreinbacherbirtok

     

HÉVÍZ ÉS ZALA 

 50.   Brix Bistro 
A Balaton trendi bisztrója. Folyamatosan változó étlap, modern 
gasztronómia, széles borválaszték, gasztroprogramok, borkóstolók, 
élőzene, kávé- és koktélkülönlegességek. Hévíz sétálóutcáján, 
a Bonvital Hotel aljában téli-nyári terasszal várják a vendégeket. 

A hip bistro near Balaton! A constantly changing menu, 
modern gastronomy, wide selection of wines, themed 
evenings, wine tastings, live music, coffee and cocktail specials. 
On the pedestrian street of Hévíz, at the bottom of the Bonvital 
Hotel, guests can enjoy a patio both in winter and summer.

8380 Hévíz, Rákóczi u. 16–18.    +36 83 900 125
https://bonvital.accenthotels.com/hu/brix-bistro
facebook.com/brixbistro    instagram.com/brixbistro

     

 51.    Zala Springs Golf Resort
A Zala Springs Golf Resort Hévíz és a Balaton közvetlen szom-
szédságában, minden igényt kielégítő kényelemmel, elegáns 
környezetben várja a gasztronómia szerelmeseit és mind-
azokat, akik értékelik a kiemelkedő minőséget, kifinomult 
designt és színvonalas szolgáltatásokat.

The Zala Springs Golf Resort is located close to the town of 
Hévíz and to Lake Balaton. It not only awaits the golf lovers 
but also those who appreciate the outstanding quality of 
our accommodations, sophisticated design and high quality 
services provided in a comfortable and elegant environment.

8782 Zalacsány, Csány László utca    +36 20 403 4960  
facebook.com/zalasprings    www.zalasprings.hu

      

 52.    Kányaváry Borbirtok
Ha elvonulnál a világ elől, itt a helyed! Mesébe illő panoráma 
a Kis-Balatonra, remek borok a zalai dombokról. A kézműves pré-
mium kollekciót csak a birtokon kóstolhatod, ahol pici csodaszép 
panzió és borterasz vár. Apropó, tudtad, hogy itt rendezik évről évre 
minden nyáron a Bor.Zene.Zalát, a zalai borászok hegyi piknikjét?

If you would like to retreat from the world for a bit, this is 
your place! A fairytale-like panorama to Kis-Balaton and 
great wines from the hills of Zala. You can only taste the 
premium hand made collection here, on the estate, where 
there is a tiny beautiful pension and wine terrace. By the 
way, did you know that they organize the Bor.Zene.Zala 
picnic and festival here every summer? 

8743 Zalaszabar, hrsz. 1519 / b    +36 30 362 8118
kanyavaryborbirtok.hu    facebook.com/kanyavaryborbirtok
instagram.com/kanyavarybirtok

    

BALATONFENYVES ÉS KÖRNYÉKE

 53.   Kristinus Gasztroműhely 
Gasztroműhelyünk több mint étterem: borbár, kulináris 
élmény és fenntartható választás. A helyi, termelői és bio 
alapanyagok meghatározó elemei a konyhánk koncepciójának. 

Our „gastro-workshop” is more than just a restaurant. It is 
a wine bar, a real culinary experience and also a  sustainable 
choice. Local and organic raw materials are the  defining 
elements of our kitchen.

8713 Kéthely, Hunyadi u. 99.    +36 85 539 014  
www.kristinus.hu    facebook.com/KristinusWineEstate
instagram.com/kristinus_wineestate

    

 54.    Fenyves Yacht Club –  
Perlaki Étterem

Különleges kikötői környezetben, hatalmas parkkal, egész éves 
nyitvatartással vár a Fenyves Yacht Club épületében a Perlaki ét-
terem. A Segal Viktor kreatív séf nevével fémjelzett étteremben 
letisztult, harmonikus ízekkel, szezonban folyamatosan frissülő 
heti ajánlattal várják a vendégeket. Hajósoknak kötelező ki-
kötőpont egy jó ebédhez! A Yacht Clubban található 18 szobás 
boutique hotel a déli part kiemelten kutyabarát szállodája!

The Perlaki Restaurant has opened in a special, port 
environment in the building of the Fenyves Yacht Club. Our 
seasional menu is marked by the name of creative chef Viktor 
Segal. We have a weekly offer always with exciting, harmonious 
flavors. The restaurant is mandatory for sailors if they are 
looking for a great lunch! The 18-room boutique hotel in the 
Yacht Club is the most dog-friendly hotel on the south coast! 

8646 Balatonfenyves, Mária utca 1.    +36 85 900 090
www.fenyvesyachtclub.hu    www.perlakipub.hu
facebook.com/fenyvesyachtclub

     
 
 55.   Sólya Terasz 
Új hely a déli parton! A balatonfenyvesi móló és szabad strand 
mellett, a kikötőben vár a Sólya Terasz. A 80 m2-es panorámás 
tetőteraszon Sólya lepények és egyéb street food finomságok, 
minőségi italok várnak rád! Itt a helyed, ha többre vágysz, mint egy 
átlagos strandétel, és egy finom pohár borral a kezedben élveznéd 
a naplementét! Ideális bringás pihenőpont a Balaton körül!

New place on the south coast! Right next to the port and open 
beach at Balatonfenyves, Sólya Terrace is waiting for you with 
special Sólya pies and other street food delicacies. From the 
roof terrace you can enjoy the beautiful view of Badacsony with 
a drink in your hand. This is the place for you if you are looking 
for something more than an average beach food! Also an ideal 
resting place for cyclists around Lake Balaton!

8646 Balatonfenyves, Mária utca 1.    +36 85 900 090
www.fenyvesyachtclub.hu    www.perlakipub.hu
facebook.com/fenyvesyachtclub

      

 56.   A Konyhám   
Üde színfolt Balatonfenyves központi strandján, közvetlenül 
a vízparton. A mottó: „Ha fontos, hogy mit eszel” – a szezonális 
ételek régiós és minőségi alapanyagokból készülnek kreatív 
tálalásban. Egy hely vegáknak, vegánoknak és mindenkinek.        

A fresh new spot on the central beach of Balatonfenyves, 
directly at the waterfront. Their motto is: „If you care for what 
you eat” – seasonal foods are made from regional and quality 
ingredients in a creative presentation. A place for vegetarians, 
vegans and everyone else.

8646 Balatonfenyves, Központi Strand, Balaton-Part út
    +36 20 669 7894    facebook.com/akonyham
instagram.com/a_konyham

      

 57.   Rottmayer ice cream 
Utánozhatatlan Rottmayer fagyi a budapesti Espressoul cukrász 
manufaktúrától! Fagyi, kompromisszumok nélkül, modern tech-
nológiával, de kizárólag tradicionális, természetes alapanyagokból!    

The one and only Rottmayer ice cream from the Espressoul 
confectionery manufactory! Ice cream, without compromise: 
made with modern technology, but only from traditional, 
natural ingredients!

8646 Balatonfenyves, Vachott Sándor utca 2.    +36 20 919 3548 
facebook.com/rottmayericecream
https://www.instagram.com/rottmayericecream

    

 58.   Hubertus-Hof Szálloda és Étterem 
A nyugalom szigete a Balaton déli csücskénél. Családbarát 
szálláshely egyedülálló rekreációs részleggel, à la carte 
étterem vadételekkel és Angus marhahús-specialitásokkal.

The island of peace at the South-Western pole of the Lake. Family-
friendly accommodation with a peaceful relaxation area, and an 
à la carte restaurant offering venison and Angus beef specialities.

8646 Balatonfenyves, Nimród u. 4.    +36 85 560 930 
www.hubertushotel.hu    facebook.com/hubertushofhotel

     

BALATONBOGLÁRTÓL  
BALATONSZEMESIG

 59.    Spájz
Balatonboglár központjánban lévő kisbolt, amely tartósítószer- 
és adalékmentes házi termékeket, magyar gazdáktól, 
termelőktől származó füstölt árut, tejterméket (sajtok, 
joghurtok, tejföl, vaj stb), szörpöket, lekvárokat, kovászos 
kenyeret kínál, illetve kávézásra és reggelizésre is van lehetőség.

A small shop in the center of Balatonboglár, where you 
can find all the cutest and tastiest homemade products 
from Hungarian farmers and producers. All of them are free 
from any preservatives and additives.  Smoked goods, dairy 
products (cheeses, yoghurts, sour cream, butter, etc.), syrups, 
jams, sourdough bread, coffee and breakfast.

8630 Balatonboglár, Templom utca 2    +36 70 362 0704
facebook.com/SpajzBoglar    instagram.com/spajz.boglar

 

 60.    Kedvesem Bisztró
Jó alapanyag, ízek, harmónia. A Kedvesem Bisztró az 
egykori Mangó helyét vette át, de a lényeg, az étel szeretete 
megmaradt. Ahogy a Nagymama is megmondta, mikor 
megnyitott a hely: „Szívvel főzzétek, és szeretettel adjátok, fiam!”

Quality ingredients, tasty dishes, harmony. The Kedvesem Bistro 
is the new Mangó which was a popular restaurant in Lelle 
known for its great food. Though the name is new, some things 
have not changed. They cook with their hearts and they serve 
the food with love.

8638 Balatonlelle, Móló sétány    +36 20 852 5348
facebook.com/kedvesembisztro
instagram.com/kedvesem bisztro

    

 61.    Juice Bar Balaton
Balatonszemes egyik legforgalmasabb utcáján található a kis Juice 
Bar Balaton, ami egy igazi oázis az egészséges életmód követőinek. 
Gyümölcs- és zöldségmennyország a nyár minden napján.  

Located in one of the busiest streets of Balatonszemes, Juice 
Bar is an oasis for those looking for healthy treats. A real fruit 
and vegetable heaven all day, all summer long.

8636 Balatonszemes, Kisfaludy u. 12.    +36 20 996 2255 
facebook.com/Juice-Bar-BalatonBudapest- 204347210357874
instagram.com/juicebarbalaton.budapest

   

SOMOGYI KITEKINTÉS 

 62.   Château Visz  
A Château Visz rezidencia egy ősfás parkerdőben várja 
a kikapcsolódásra vágyókat. A kastélyszállót elegancia és 
luxus jellemzi, az itt-tartózkodást a nemzetközileg elismert 
konyha remekei és a válogatott borok teszik felejthetetlenné.

The residence of Château Visz awaits its guests for relaxation 
and recreation in the middle of a park-forest with ancient 
trees. Its turn-of-the-century-style luxury and elegance is 
paired with the unforgettable plates and selected wines of the 
internationally known kitchen.

8681 Visz, Berencsepuszta    +36 85 710 003 
www.chateau-visz.com    facebook.com/chateauviszhotel

     

 63.    Babérliget Kúria
Az 1870-es években épült Babérliget Kúria birtoka a mesés 
Provence-ot idézi, a béke szigete, ahol mindennek saját 
története van. A Babérligetben a „termelőtől az asztalig” 
irányzat szellemében gondoskodnak a vendégekről, leginkább 
a somogyi és az olasz vidéki konyhák ízeiből merítenek ihletet.

Reminiscent of the miraculous Provence, the estate of the 
Babérliget Mansion – built in the 1870s – is the island of peace, 
where everything has its own history. In Babérliget, guests 
are spoiled in “Farm-to-table” spirit, inspired by the tastes of 
Somogy and Italian countryside cuisine.

7458 Polány, Kossuth Lajos u. 1. 
+36 20 254 9967    www.baberliget.com
facebook.com/baberliget    instagram.hu/baberliget

     

SIÓFOK ÉS KÖRNYÉKE

 64.   Egy Csipet Nádas 
Az Egy Csipet Nádas igazi romantikus hely az erdő szélén, 
ahol a nyugalom és a gasztronómia találkozik. Az étlapon 
helyi termelőktől vásárolt termékek találhatók, hetente más-
más gasztronómiai tematika kerül a középpontba.

Egy Csipet Nádas (meaning a Pinch of the Reeds) is a typical 
romantic place on the edge of the forest, where harmony 
and gastronomy meets. The menu is based on products from 
local produces and it has a different gastronomic theme 
every week. 

8600 Siófok-Töreki,  Töreki utca 40.    +36 20 372 6736
www.egycsipetnadas.hu    facebook.com/egycsipetnadas
instagram.com/egycsipetnadas 

    

 65.    KisKert Vendéglő
A KisKert fókuszában a magyaros kisvendéglős ételek állnak, 
ám minden ételbe kerül egy kis csavar vagy újítás, így alakítva 
ki egy jellegzetes stílust.

KisKert mainly focuses on Hungarian small restaurant- style 
dishes, but each dish gets a little twist or innovation, thus 
giving them one distinctive style. 

8600 Siófok, Vécsey Károly utca 19. 
+36 84 350 439    facebook.com/kiskertvendeglo
instagram.com/kiskert_vendeglo

     

 66.    Piroska Fogadója
A Piroska Fogadója egy fiatalos, modern, színekkel teli 
szálláshely, a Balatontól és szabadstrandtól 600 méterre. 
A klasszikus szobák, illetve a konyhával rendelkező prémium 
apartmanok mindegyikéhez nagy terasz tartozik. 

Piroska Inn is a modern, colorful, full of life accommodation 
only 600 meters away from Lake Balaton and the free beach. 
Each of the classic rooms and the premium apartments with 
kitchen has a large terrace.

8600 Siófok,  Zamárdi út 37.    +36 30 228 8659 
piroskafogadoja.com

  

 67.    Déli Part BBQ 
Déli vendégszeretet a Balaton déli partján, Siófokon. Kellően 
messze a zajos sétánytól, nyugodt és csendes környezetben, 
közvetlenül a Sió partján a belvárosban. Hétvégente megújuló 
kínálat, de ami mindig biztos: fatüzeléses smokerben BBQ-
technológiával készült marhaszegy, sertésoldalas, dzsipó 
steak. Érlelt marhahúsból hamburgerek, szendvicsek. Június 1- 
től mindennap nyitva, szezonon kívül hétvégente.   

Southern hospitality at the southern shore of Lake Balaton, 
Siófok. Far enough from the noisy promenade, in a calm and 
quiet environment, right on the banks of the Sió in the city 
center. They have special offers on weekends, but one thing 
is always certain: BBQ beef brisket prepared in a wood-fired 
smoker. Besides the heavenly brisket you can always choose 
from matured beef burgers and sandwiches. It’s open from 
June 1 every day, in the off-season only on weekends.

8600 Siófok, Vámház u. 2. Vásárcsarnok    +36 20 383 8139
www.dpbbq.hu    facebook.com/delipartbbq 
instagram.com/delipartbbq_siofok

    

 68.   Café Maran 
Gyerek- és kutyabarát specialty kávézónkban a különleges 
kávék mellett kulináris élvezetek várnak rád az Aranyparton. 
Délelőtt brunch és pezsgő, napközben sütemények és 
helyben főzött fagylalt, este pedig a legjobb koktélok várnak 
a megújuló vacsoramenühöz. 

In our child- and dog-friendly specialty café on the Golden 
Beach, in addition to special coffees, you can choose from 
many culinary delights. Brunch and champagne in the 
morning, pastries and home made ice cream during the day, 
and the best cocktails for the evening.

8600 Siófok, Petőfi sétány 38.   +36 70 315 9227
www.maran.hu     facebook.com/cafemaransiofok
instagram.com/cafemaransiofok
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