during the summer, or leaning on the tile stove during the
winter, and sipping the wines produced by Attila Homonna
chief oenologist.

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS
VESZPRÉM KÖRNYÉKE
1

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

M7 Bistro

Az M7-es autópálya a 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 is 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
www.m7bistro.hu
+36 30 217 7712
facebook.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.
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.
+36 22 302 778
8000 Székesfehérvár, Vörösmarty tér 1.
www.beat.hu
facebook.com/beatetterem

3

Fiastyúk Udvarház

Organikusan tájba illeszkedő étterem saját biofarmmal,
helyben termesztett alapanyagokkal, kertből-az-asztalra
konyhával. 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.
+36 20 224 1241
8041 Csór, Alsótabán u. 60.
www.fiastyukudvarhaz.hu,
facebook.com/fiastyukudvarhaz

4

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.
+36 88 403 875
8200 Veszprém, Buhim utca 14–16.
www.oliva.hu,
facebook.com/hoteloliva
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Egész évben nyitva tartó tűzrőlpattant étterem Csopak szívében.
Épített kemencével, hatalmas fatüzelésű grillel. Tisztességes,
autentikus magyar konyha, grillételek, magas színvonalú
komfort food, fülledt élő jazz-szel és blues-zal fűszerezve, és
Csopak egyetlen igazi falusi kortárs kis boltjával, a Falu Delivel.
The ‘Neighbour’s Garden’ is something unusual. The gastro pub
has local character and a big heart and an open fire grill. Decent,
authentic Hungarian cuisine, barbecue dishes, high quality
comfort food, spiced with live jazz and blues. The most authentic
local shop in Csopak will open in June, called the Falu Deli.
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+36 30 769 0528

Buborék Csopak

+36 20 362 8076
8172 Balatonakarattya, Rákóczi út 6.
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,
kitűnő kávékkal, 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 quality coffees. Sitting on the peaceful
terrace it almost feels like that there is no one else around: it
is just you and the Balaton.
8172 Balatonakarattya, Kisfaludy sétány
facebook.com/therustycoffeebox
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+36 70 605 7821

Pörc Bisztró és Delikát

Közel 200 éves családi örökség továbbéltetése a Pörc. A Bisztróra
jellemző a szezonalitás, mottója az ősmagyar gasztronómiai
örökség és a régió különlegességeinek bemutatása. A nyári
Terasz könnyed street food élményt biztosít.
Pörc is an incarnation of a nearly 200 years old family
heritage. The Bistro is characterized by seasonality,
Hungarian gastronomic heritage, our goods are all
specialties of the region. Our summer terrace provides an
easygoing, street food experience.
8174 Balatonkenese, Széchenyi út 1.
facebook.com/porcbisztroesdelikat
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+36 70 597 1882

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
babaház hangulatú 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 popular vegan blogger, Anita Árvai.
+36 70 604 0082
8220 Balatonalmádi, Baross Gábor u. 2/B.
www.veganeeta.com
facebook.com/veganhomeinbalatonalmadi

9

ALMA Étterem – Alsóörs Marina

Különleges kikötői környezet négy évszakos terasz, egész
éves nyitva tartás. A Segal Viktor kreatív séf nevével fémjelzett
kínálattal, szezonális folyamatosan frissülő heti ajánlattal
várjuk vendégeinket. Hajósoknak kötelező kikötőpont egy jó
ebédhez!

www.buborekcsopak.hu
8229 Csopak, Fürdő utca 37.
facebook.com/buborek.csopak
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Kandalló Csopak

Budapest egyik legkedveltebb pubja idén nyáron már
a csopaki strand mellett is várja vendégeit egy hamburgerre
és egy korsó kisüzemi sörre. A megszokott Kandalló-hangulat
a Balaton partján.
From this summer, one of the most popular pubs in Budapest
also awaits its guests next to the Csopak beach for a hamburger
and a pint of craft beer! The well-known Kandalló atmosphere at
the shores of Lake Balaton.
+36 87 787 871
8229 Csopak, Gyöngyvirág u. 1.
www.kandallopub.hu
facebook.com/kandallopub

BALATONFÜRED ÉS KÖRNYÉKE
Anjuna Ice Pops

Jégkrém-, acai- és smoothie-bár. Az Anjuna csapat 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
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BazsaLicom – A bisztró

A BazsaLicom egy életérzés, a gasztronómia szeretete, mely
Olaszországban töltött éveink alatt járt át minket. Ételeinket
ez a mediterrán könnyedség jellemzi, legyen szó akár krémlevesről, tésztáról vagy street foodról.
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.
+36 20 910 3932
8230 Balatonfüred, Blaha Lujza utca 9.
bazsalicomfoodtruck.com facebook.com/bazsalicombisztro
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Kedves Cukrászda és reggeliző

A Kedves Balatonfüred egyik legszebb, leghíresebb és
legnyüzsgőbb utcájának szívében található 1917 óta. Mint
ahogy a Blaha utca is a klasszikus hangulatot hivatott
megőrizni, a cukrászda is a békebeli süteményeket és
környékbeli termékeket helyezi előtérbe.
Kedves is located in the heart of the most beautiful and
most popular street of Balatonfüred since 1917. The
classic atmosphere of Blaha Street is also reflected in the
peacetime classics and local produces of the confectionary.
8230 Balatonfüred, Blaha Lujza utca 7.
facebook.com/KedvesCukraszda
+36 20 239 7173
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Joycruise hajó

+36 30 690 5881
8226 Alsóörs, Endrődi Sándor utca 24/a.
www.bitangburger.hu
facebook.com/bitangburger

CSOPAK ÉS PALOZNAK
11

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, Homola
wines and sunny lunchtimes.
8229 Paloznak, Fő u. 1. +36 70 624 4448
www.homolapinceszet.hu/safrankert-vendeglo
facebook.com/safrankertvendeglo

12

Homola Borterasz

Tihanyig kinyíló panoráma, nyáron napágyban és teraszon
ejtőzés, télen cserépkályha melletti melegedés, kézben
a Homola Pincészet boraival, melyek Homonna Attila főborász
vezénylete alatt készülnek.
Imagine enjoying the panoramic view over the Lake right until
the Tihany peninsula, while chilling in a sunbed on the terrace

Authentic Asian and Italian fusion restaurant. Our
Neapolitan-style pizzas are made in a wood-fired oven. For
our guests arriving by boat, we provide a free parking space
at the port!
+36 70 742 9224

Fűszerkert Étterem

Tradicionális magyar ízek és modern konyha bátor
kombinációja – ez a csodálatos balatoni panorámás
Fűszerkert titka. Az ételekben– az étterem nevéhez hűen – felfelbukkannak 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.
www.fuszerkertetterem.hu
facebook.com/fuszerkertetterem
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+36 30 605 6311

Apátsági Rege Cukrászda

A cukrászda közvetlenül az Apátság lábánál, a félsziget
legszebb panorámájával várja a látogatókat. A helyben
készült sütemények mellett reggelit és napközbeni étkezési
lehetőséget is kínálunk kedves vendégeink részére.
The patisserie is located right at the foot of the Abbey, with
the most beautiful view of the peninsula. We offer locally
made cake, breakfast and daytime meals for our dear guests.
We welcome both groups and individual guests.
+36 30 166 4431
8237 Tihany, Apátsági Rege udvar
www.apatsagicukraszda.hu facebook.com/ApatsagiRege

30

Echo Restaurant & Café

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!

We offer a new experience of sailing and hospitality for you and
7 of your friends on our swimming terrace. Leaving the port of
Füred with Tihany in the background you can enjoy local wines,
our picnic offer and you can also go for a swim! No crowd, no
standing in the queu, just you, in the middle of Lake Balaton!

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

8230 Balatonfüred, Balatonfüredi Hajóállomás
www.joycruise.hu
+36 20 910 9773
facebook.com/joycruisehungary
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Zelna Borbár és Vinotéka

A Balaton egyik legszebb borbárja Zelna-borokkal, a Rizling
Generáció válogatott tételeivel és izgalmas bárkonyhával, ahol
környékbeli termelők alapanyagaiból készült ételek a kísérői
a Zelna borászat legszebb tételeinek.
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, serving dishes made from local ingrediants.
8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc sétány +36 30 424 0313
www.zelnaborbar.hu facebook.com/ZelnaBorbar
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Tigris Reggeliző és Gyorsétterem

8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 5/a., mélygarázs
facebook.com/tigrisbalaton
+36 70 418 8974
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Bortársaság Balatonfüred

A legtöbb balatoni bor, hozzáértő boltosok, biztos ajánlások
a Marina Center alsó szintjén nem csak nyáron. Strandolás
után, grillezés előtt, flip-flopban, szabadon.
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.
+36 20 287 8012
8230 Balatonfüred, Széchenyi u. 55.
www.bortarsasag.hu/hu/boltok/Balatonfured
facebook.com/bortarsasag.hu

Sáfránkert Vendéglő

Egy hely, ahol egész évben belekóstolhatunk Paloznak
legjavába. A Sáfránkert Vendéglőben a friss, szezonális
alapanyagokból készült fogások a Homola Pincészet boraival
és családias hangulattal párosulnak, melyet nyáron az óriási
terasz tesz még élvezetesebbé.

Füge – Gasztro Kikötő

Autentikus ázsiai és olasz fúziós étterem. Nápolyi típusú
pizzáink fatüzelésű kemencében készülnek. Hajóval
érkező vendégeinknek térítésmentesen helyet biztosítunk
a kikötőben, amíg az éttermünkben fogyasztanak.

A hajózás és a vendéglátás új élményét kínáljuk 8 személyes
úszóteraszunkon. A füredi kikötőt elhagyva Tihannyal
a háttérben élvezhetitek a helyi borokat, piknikkínálatunkat
és persze csobbanhattok is! Nincs tömeg, sorban állás, csak Ti
vagytok, a Balaton közepén!

BREAKFAST LUNCH DINNER: Quality fast casual breakfast –
restaurant with traditional, gluten free, vegetarian and vegan
options. We are open all year round: salads, burgers, fried
meats, fish, scrambled eggs, egg dishes.

We believe that quality food made with love means happy
and satisfied guests! That is why with all our juicy burgers
you’ll always get some fun and big smiles!

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

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.
Felér egy nyugalomterápiával!

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

Bitang Burger & Coffee Shop

Every Saturday life is buzzing at the Tihany MARKET Place:
in addition to food, home culture, clothing and antiques
we offer colorful programs. At the Balcsi Bistro we have
seasonal, weekly menus. You can also find the pop up shops
of MONO Gallery and NUBU Studio.
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Szőlősi Kocsma

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

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! Additive free ice creams made
exclusively from natural, premium ingredients. Gluten,
lactose, sugar free, vegan assortment.

Tihanyi Gasztrokert

Hangulatos kerthelyiség, ahol a nyári hőségben a diófák
árnyéka alatt jó megpihenni. Kezd a reggelt nálunk egy jó
Kaffeine speciality kávéval és kézműves péksüteménnyel.
Majd kóstolj bele a Che Che nemburgerek világába, hűtsd
le magad egy Anjuna Ice Poppal, végül zárd a napot egy jó
pohár kézműves sörrel vagy Mörk borral.
We wanted to create a cozy, unique, gastro-garden in the heart
of Tihany where you can hide from the summer heat under
the shades of walnut trees. Start the morning with a specialty
coffee and home-made pastry then try one of the Che Che
non-burgers. Cool yourself with an Anjuna Ice Pop, and finally,
finish the day with a good glass of craft beer or wine.
8237 Tihany, Batthyány u. 18.
facebook.com/tihanyigasztrokert

  
33

Tihanyi Vinarius

200 éves borospince, panorámaterasz kilátással a Tihanyi
Belső tóra, fine bistro ételek, több mint 60-féle hazai bor
a legjobb pincészetektől.
200-year-old wine cellar, a terrace with a view overlooking
the Tihany Inner Lake, fine bistro dishes and more than 60
kinds of local wines from the best wineries.
+36 30 683 9904
8237 Tihany, Kiserdőtelepi út
www.tihanyivinarius.hu facebook.com/tihanyivinarius

ASZÓFŐ ÉS BALATONUDVARI
 övesd a Mucit! Zing Burger –
K
Mamo Gelato-Bár-Reggeli

A Nassasszony minden napszakban elkényeztet! Legyen
szó reggeliről, ebédről, vagy vacsoráról ... persze inni is ad
bőségesen a helyi termelők legjobb boraiból, kézműves
söreiből és frissen kevert italaiból. A nyárra meginvitálta
udvarába a ZING Burgert és a Mamót, mert burgerből és
fagyiból is csak a legjobbat eheted nála!

8233 Balatonszőlős, Fő utca 89.
facebook.com/szolosi-kocsma

+36 70 422 6988
8241 Aszófő, Kües u. 1.
www.morzsabisztro.hu
facebook.com/kovesdamucit
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Kern Pezsgőterasz
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Morzsa Bisztró Péksége

A Morzsa Bisztró nem ismeretlen név már az országban. Az
idei évtől Balatonudvari Fövenyes részén egy régi kisboltból
alakították ki pékségüket, ahol finom péksüteményekkel,
kovászos kenyerekkel, szendvicsekkel és sütivel várják télennyáron a vendégeket.

BALATONFENYVES ÉS KÖRNYÉKE

Taberna Infinito

8284 Kisapáti, Szent György-hegy
facebook.com/tabernainfinito

Bamboo Bistro is set in the ancient wooded surroundings of
Zen Garden Resort. It offers modern European bistro food
and a nice view to Lake Balaton. On our varied menu, you
can find dishes made from local ingredients and we have
vegan options as well.
+36 70 679 2233
8251 Zánka, Vérkúti út 152.
www.zengardenresort.hu/bamboobistro
facebook.com/ZenGardenResortZanka

SZIGLIGETTŐL KESZTHELYIG
48

A Szigligeti vár alatt található kedves kis étterem, ahol
nemcsak finom és magyaros ételeket fogyaszthatnak, de
a teraszról a csodás Keszthelyi-hegység és a csillogó Balaton
tárul elénk!

8264 Szigliget, Kossuth utca 15. +36 20 376 0499
facebook.com/Aranypatkó-Kisvendéglő-106014318236496

Fügekert terasz

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

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

The newest cultural and culinary center of Lake Balaton.
Concerts, theater, cinema, the Michelin-starred restaurant
of Chef Eszter Palágyi and street food feats in the Szigliget
Castle Courtyard.
8264 Szigliget, Kisfaludy u. 30.
www.varudvaretterem.hu
www.varudvar.hu
facebook.com/szigligetvarudvar

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 utca 9/a.
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+36 20 568 4724

kovirag.hu

Andriska Pékbisztró

Kifli, kávé, reggeli. Helyben, kézzel és minőségi
alapanyagokból készített kenyerek, pékáru, szendvicsek,
házi sütemények, specialty kávé, frissítők és szenvedélyes
vendégszeretet várja vendégeinket, egész évben.
Hungarian „kifli”, coffee, breakfast. Handmade and quality
breads, baked goods, sandwiches, homemade cakes,
specialty coffee, refreshments and passionate hospitality
await our guests all year round.
8254 Kővágóörs, Kossuth Lajos utca 4.
www.andriskapekbisztro.hu
facebook.com/andriskapekbisztro

+36 30 147 9408

BADACSONY ÉS KÖRNYÉKE
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Folly Arborétum és Borászat

Százéves cédrusok nyugalma, varázslatos balatoni
panoráma, borok, szörpök. A felújított látogatóközpontban
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. 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.
www.follyarboretum.hu
+36 70 333 2569
facebook.com/follyarboretumesboraszat
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FIESTA – Badacsonyörs

Mindennap ünnep! Házi készítésű buci, kézműves kolbásszal
töltött hot-dog, csapolt sör, finom kávé és házi málnaszörp.
Nem csak bicikliseknek!
Every day is a holiday! Homemade buci, hot dog stuffed
with handcrafted sausage, draft beers, delicious coffee and
homemade raspberry syrup. Not just for cyclists!
8257 Badacsonyörs, Füredi út 39.
facebook.com/fiesta.badacsonyors

Vánkos Panzió és Bisztró

Hosszan tartó reggelik, világos pörkölésű kávé, házi
sütik, egyszerű és házias meleg ételekkel, vega, vegán és
gluténmentes fogások. Hangulatos kerthelyiségünkben
fröccsözhettek, borozhattok, koktélozhattok. Idei újdonságként
Fragola fagylaltozót nyitottunk. Sup & bringa bérlés!
Lightly roasted specialty coffee, freshly baked pies, dumplings
and with gluten and lactose-free vegan dishes. You can enjoy
a wide selection of wines and afternoon cocktails in the cozy
garden. There is also a bike and sup rental possibility. We have
also opened a Fragola ice cream parlour!
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8311 Nemesvita, hrsz. 06/2. (Tóhely utca vége)
+36 30 659 3904
46.826411, 17.374731
www.matildhotel.hu/etterem
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Bock Bisztró Balaton

A főúri Festetics-család egykori présházának a balkonján borozgatva a Balaton egyik legszebb panorámájában gyönyörködhetünk
a Bocktól megszokott étel- és italválaszték mellett.
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.
8314 Vonyarcvashegy, Helikon u. 22.
www.bockbisztrobalaton.hu
facebook.com/bockbisztrobalaton
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+36 20 246 8020

 itorlás Bisztró Keszthely,
V
Matrac Büfé

Kedves kis családi vállalkozás Keszthelyen a városi strandon,
közvetlen a vízparton kényelmes stílusos terasszal várja az
odalátogatókat, nem csak strandszezonban! Matrac Büfé:
Street food ételek minőségi és helyi alapanyagokból.

Visit 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,
homemade snacks, terrace, views. With bike too!
8258 Badacsonytomaj, Káptalantóti út 19. +36 30 927 1414
www.borbelypince.hu
facebook.com/borbelypince

 a Tène Desszertműhely és
L
Kávéház

Kézzel készített péksütemények és desszertek, újhullámos
Costa Rica-i kávé, helyben főzött fagylalt, jó hangulat és
mosolygós arcok a Balaton partjától néhány száz méterre.
Handmade pastries and desserts, new wave Costa Rican coffee,
locally brewed ice cream, good atmosphere and smiling faces
just a few hundred meters away from the shores of Lake Balaton!
8258 Badacsonytomaj, Park utca 3.
www.latenebadacsony.com facebook.com/latenebadacsony
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SKIZOBor / Sike Balázs pincéje

A SKIZO Borbár és terasza, működésének 10. évében új helyre
költözik! Az újjászülető, patinás vendéglőépületet, amely
szinte a szomszédban helyezkedik el, Réka és Balázs saját
kezűleg újította fel.
Now that the SKIZO Wine Bar and Terrace celebrates its 10th
anniversary, it is moving to a new location! The new building
is located almost next door, Réka and Balázs have been
working really hard to renovate the restaurant, making it
beautiful and super cozy.
8263 Badacsonytördemic, Szent István u. 24.
www.skizobor.hu
+36 30 837 0552
facebook.com/skizobor

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.
+36 85 539 014
8713 Kéthely, Hunyadi u. 99.
www.kristinus.hu
facebook.com/KristinusWineEstate
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balatoni
®
gasztrotérkép

 erlaki Étterem
P
(Fenyves Yacht Club)

Különleges kikötői környezetben hatalmas parkkal, egész
éves nyitvatartással vár a Fenyves Yacht Club épületében
a Perlaki Étterem. A Segal Viktor kreatív séf nevével fémjelzett
étteremben szezonális, folyamatosan frissülő heti ajánlattal
várják a vendégeket.
The Perlaki Restaurant has opened in a special, port
environment in the building of the Fenyves Yacht Club.
Our seasonal menu is marked by the name of creative chef
Viktor Segal. We have a weekly offer always with exciting,
harmonious flavors.

gastro map
lake balaton

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

Sólya Terasz

A balatonfenyvesi 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 több
re vágysz, mint egy átlagos strandétel, és egy finom pohár
borral a kezedben élveznéd a naplementét! Ideális bringás
pihenőpont!
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. Also an
ideal rest stop for cyclists!

61

A Konyhám

Pajti is a little different from his peers. The coffee is divine,
it is dark and light, and the milk is domestic. And there is
something else... We have Pad Thai! Yet, we are not a bistro.
There is a menu, but there is no schnitzel. There is no
schnitzel, but sometimes there is a Neapolitan-style pizza.
8360, Keszthely, Bem József u. 1.
www.facebook.com/pajtikavezo
+36 20 356 6000

Alapító | Founder
Szauer Judit

‘Gastro Map Lake Balaton’
application!

Graﬁkus | Graphic designer
Kerekes Kata

8646 Balatonfenyves, Központi Strand, Balaton-Part út
facebook.com/akonyham
+36 20 669 7894
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Utánozhatatlan Rottmayer fagyi a budapesti Espressoul
cukrász manufaktúrától! Fagyi, kompromisszumok nélkül,
modern technológiával, 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.
facebook.com/rottmayericecream

Spájz

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

Tejvirág Fagylaltozó

Érezted már a Balaton forró csókját? Kóstold meg
a különdíjas chilis málnát, vagy az Európa-bajnok pisztáciát
és dobj be melléjük egy hűsítő italt a Balaton partján! Nálunk
a fagylalt szenvedély!
Have you ever felt the hot kiss of Lake Balaton? Taste our
special award-winning chili-raspberry flavour or the European
champion pistachios and also have a chilled drink at the shores
of Lake Balaton! Ice cream is our passion!
8630 Balatonboglár, Platán strand
facebook.com/tejvirag

A térkép elrendezése eltér a valóságtól!
Kérjük, mielőtt elindultok, a feltüntetett
elérhetőségeken tájékozódjatok a pontos
címről és az aktuális nyitvatartásról!
A térképen a 2021. júniusában aktuális
információk szerepelnek, az esetleges
változásokért nem vállalunk felelősséget.

Támogatónk a Volvo Autó Hungária

balatonigasztroterkep
@balatonigasztroterkep

Flavours. Adventures. Balaton.
Purely. Recharged.
In partnership with
Volvo Autó Hungária

+36 20 919 3548

BALATONLELLE ÉS KÖRNYÉKE
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www.gasztroterkepek.hu
hello@gasztroterkepek.hu

Rottmayer ice cream

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, syrups, jams, sourdough bread, coffee and breakfast.

Pajti kicsit eltér társaitól. A kávé ugyan isteni, van sötét és világos
is, s a tej is hazai. Valami mégis más. Talán a Pad Thai?! Igen van
Pad Thai, de mégsem bisztró. Van étlap, de nincs rántott hús.
Nincs rántott hús, de néha van nápolyi jellegű pizza.

Helyek, amiket szeretünk | Places we love

Download

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.

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

Pajti

gastro map lake balaton ®
- all rights reserved!

a Balatoni Gasztrotérkép
Applikációt!

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.

Magyar termelőktől származó, adalék- és tartósítószermentes termékek kisboltja. Füstölt áruk, tejtermékek,
kovászos kenyerek, apró pékáruk, szörpök, mézek, lekvárok és
különböző szószok sorakoznak a polcokon.
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balatoni gasztrotérkép ®
- minden jog fenntartva!

Töltsd le

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! Mattress Buffet: Street Food dishes made
from quality and local ingredients.

+36 70 944 4500

that symbols on the map might not reﬂect
the actual location of the venues. Before
visiting a site, please double check the exact
address and the current opening hours by
the given contact details. The informations
provided by the gastro map were last
updated in June 2021, therefore we take no
responsibility for any changes afterwards.

Terjesztési partnerünk
Our distribution partner:

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.
7458 Polány, Kossuth Lajos u. 1.
www.baberliget.com
+36 20 254 9967
facebook.com/baberliget
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Dori’s Café

Use our hashtag!
#balatonigasztrotérkép

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
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Modern cukrászda és kávézó, ahol saját műhelyünkben,
a hagyományos magyar és francia desszertek mellett,
fagylaltok és torták széles választékával várunk.
Modern confectionery and café, where – in our own workshop –,
in addition to traditional Hungarian and French desserts, we
also make a wide selection of ice creams and cakes.
+36 30 389 5569
8660 Tab, Kossuth u. 97.
facebook.com/tortacsakneked

Használd
a #balatonigasztrotérkép
hashtaget!

Rottmayer ice cream

Utánozhatatlan Rottmayer fagyi- és tortakülönlegességek
a budapesti Espressoul cukrász manufaktúrától, kizárólag
természetes alapanyagokból! Kóstold meg az igazi
gyümölcsöket fagyaltba zárva!
Unique Rottmayer ice cream and cake specialites from the
Espressoul confectionery manufactory, made exclusively
from traditional, natural ingredients! Taste the real fruits
enclosed in ice cream!
8600 Siófok, Beszédes József sétány 83.
facebook.com/rottmayericecream/

SOMLÓ
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5 Ház Borbirtok

Felnőtt- és kutyabarát Borbirtok a modern szállás, lokális
gasztronómia és borászat hármasság jegyében, privát
wellness és borkóstolólási lehetőséggel. A szolgáltatások
kizárólag előjegyzéssel vagy szállóvendégek számára
érthetőek el.
Adult and dog friendly wine estate with modern
accommodation, local gastronomy and a winery. Private
wellness and wine tasting possibilities. The services are
exclusive, available only by reservation or for our hotel
guests.
8483 Somlószőlőss, Zártkert, hrsz. 2513/5 +36 20 523 5965
www.5hb.hu facebook.com/5hazborbirtok

HÉVÍZ ÉS ZALA

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. Biciklivel is!

2021

Matild Kitchen & Garden

Konyha és kert összhangja. Kínálatunk alapját a saját
birtokunkról frissen szedett zöldségek, gyümölcsök és
fűszernövények adják. Ezek mellé gondosan válogatjuk össze
a régió legkiválóbb alapanyagait. Kérjük, telefonon foglalj
asztalt!

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

 orbély Családi Pincészet
B
Borház – Vendégház

Kristinus Borbirtok

+36 85 900 090
8646 Balatonfenyves, Mária utca 1.
fenyvesyachtclubhotel.hu/solya-bar-rolunk
facebook.com/fenyvesyachtclub

Harmony of the kitchen and the garden. The basis of our
restaurant’s offer are the freshly picked vegetables, fruits
and herbs from our own garden. We pick them carefully and
combine them with the best local ingredients. Give us a call
and book a table!

Kővirág Étel-Ital-Ágy

58

Több mint étterem: borbár, kulináris élmény és fenntartható
választás. A helyi, termelői és bio alapanyagok meghatározó
elemei a konyhánk koncepciójának.
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Szigliget Várudvar

A Balaton legújabb kulturális és kulináris központja. Koncertek,
színház, mozi, Palágyi Eszter Michelin-csillagos séf étterme és
street food-bravúrok a Szigliget Várudvarban.

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.
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Aranypatkó Kisvendéglő

Below the Szigliget Castle there is a nice little restaurant,
where you can enjoy delicious Hungarian dishes, and from the
terrace you can also enjoy the view of the beautiful Keszthely
Mountains and the sparkling Lake Balaton!

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!
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+36 70 671 8812

  

Bamboo bistro

A Bamboo bistro a Zen Garden Resort ősfás környezetében,
modern, európai bisztrókonyhával és balatoni kilátással várja
vendégeit. Változatos étlapunkon a balatoni ízek mellett,
felsorakoznak helyi alapanyagokból készült fogásaink és vegavegán ételeink is.
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The Muci pampers you all day long! From breakfast until
lunch, even until dinner... She also serves you the best wines,
craft beers and fresh cocktails! She has even invited ZING
Burger and Mam to her yard for the summer, so that you can
have the best of burgers and ice cream!

Szeretjük a pezsgőt! Balatonszőlős festői Penke dűlőjében,
csodálatos fekvésű teraszunkon megkóstolhatod a Kern
Pezsgőház tradicionális készítésű díjnyertes pezsgőit és borait.
Megismerheted a pezsgőelőállítás titkait és hazaviheted
a saját magadnak degorzsált pezsgődet!
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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.
+36 70 557 2719

ZÁNKA – KÁLI-MEDENCE
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32

+36 70 422 6988
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A határtalan vendéglő. Élményteraszunkon felejthetetlen
a naplemente, és a panoráma, 200 méter magasan, a Szent
György-hegyen. Tapas és borbár, körülöttük levendulás
mediterrán kert, a Szent György-hegy sárkányával.
The restaurant with no limits. 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 our tapas bar through which you can glimpse the
Dragon of St. George’s Hill.

8237 Tihany, Kossuth Lajos utca 31.
levendulafagylaltozo.hu facebook.com/levendula.tihany
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BALATONSZŐLŐS

8242 Balatonudvari, Kossuth u. 23.
www.pekseg.morzsabisztro.hu
facebook.com/morzsabisztro
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 ihanyi PIAC Placc
T
és Balcsi Bisztró

8237 Tihany, Rév u. 7.

From this year, Morzsa has moved to the Fövenyes part of
Balatonudvari, where they have opened a Bakery. Delicious
pastries, sourdough breads, sandwiches and cookies all year long.

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.

A Tihanyi PIAC Placcon szombatonként pezseg az élet:
élelmiszer, lakáskultúra, ruházat, régiséget kínáló árusok,
művészek mellett színes programokkal és a Balcsi Bisztró
kínálatával várjuk ebben a különleges hangulatban piacozni
vágyókat! A Placcon a MONO Galéria és a NUBU Stúdió pop
up shopjaival is találkozhatunk.
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REGGELI – EBÉD – VACSORA: Minőségi fast casual
reggelizőétterem, hagyományos, gluténmentes, vega és vegán
kínálattal. Egész évben nyitva tartunk: saláták, hamburgerek,
rántott húsok, halak, rántották, tojásételek.

10

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.

TIHANY

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!

Hiszünk benne, hogy a szívvel készült, minőségi étel a boldog
és elégedett vendég vágya, így a szaftos hamburgerek mellé
a jókedv és a nagy mosoly mindig jár!

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.

On the main street of Csopak you can already smell
the delicious bread long before arriving to this cool
bikers’ pilgrimage site. Pastries, sunny bistro-breakfasts,
champagne & French-style kitchen.

Friss, klasszikus bisztróételek, magas minőségű borok, gyerekés 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.

Papok Borozója Étterem

Balatonszőlős és Tótvázsony között a Kisgella domboldalon
www.papokborozoja.hu
+36 70 250 8481
facebook.com/papokborozoja

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

Szépkilátás Bisztró

25

Csopak fő utcáján már érezhető a finom kenyérillat, miközben
igazi bringás zarándokhelyre érkezünk. Kézműves pékbisztró
egész napos reggelivel, pezsgővel, franciás melegkonyhával.
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BALATONAKARATTYÁTÓL
ALSÓÖRSIG

+36 30 303 9717
8230 Balatonszőlős, Penke dűlő
www.kernwines.com/hu/balatonszolos-pezsgoterasz-2/
facebook.com/Kernpinceszet

Szomszéd Kertje

8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 97.
facebook.com/szomszedkertje

We love champagne! In the picturesque Penke vineyard of
Balatonszőlős, on our wonderfully located terrace you can
have a glass of award-winning Kern Champagne or taste
our wines. You can also learn all about the champagne
making methods and you can take home your very own
disgorgemented champagne!
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Brix Bistro

A Balaton trendi bisztrója! Folyamatosan változó étlap,
modern gasztronómia, széles borválaszték, gasztroprogramok, borkóstolók, élőzene, kávé- és koktélkülönlegességek.
Téli-nyári terasz a Bonvital Hotel aljában.
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.
8380 Hévíz, Rákóczi u. 16–18. +36 83 900 125
https://bonvital.accenthotels.com/hu/brix-bistro
facebook.com/brixbistro
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Zala Springs Golf Resort

A Zala Springs Golf Resort a Balaton közvetlen szomszédságában, elegáns környezetben várja a gasztronómia
szerelmeseit és mindazokat, akik értékelik a kiemelkedő
minőséget, kifinomult designt és színvonalas szolgál
tatásokat.
The Zala Springs Golf Resort is located right next 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.
+36 20 403 4960
8782 Zalacsány, Csány László utca
facebook.com/zalasprings
www.zalasprings.hu
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Kányaváry Borbirtok

Ha elvonulnál a világ elől, itt a helyed! Mesébe illő panoráma
a Kis-Balatonra, remek borok a zalai dombokról. A kézműves
prémium kollekciót csak a birtokon kóstolhatod, ahol pici
csodaszép panzió és borterasz vár.
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.
+36 30 362 8118
8743 Zalaszabar, hrsz. 1519/b
kanyavaryborbirtok.hu facebook.com/kanyavaryborbirtok
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Kedvesem Bisztró

Jó alapanyag, ízek, harmónia. Ahogy a Nagymama is
megmondta, mikor megnyitott a hely: „Szívvel főzzétek, és
szeretettel adjátok, fiam!”
Quality ingredients, tasty dishes, harmony. They cook with their
hearts and they serve the food with love.
+36 20 852 5348
8638 Balatonlelle, Móló sétány
facebook.com/kedvesembisztro
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SIÓFOK ÉS KÖRNYÉKE
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Egy Csipet Nádas

Az Egy Csipet Nádas egy igazi kis 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.

BL Delikát

Az egész évben nyitva tartó üzletben a Balaton régió
legfinomabb és legkülönlegesebb portékái! Mindennap friss
pékáru, a környék legfinomabb sajtjai és húskészítményei,
a polcokon lekvárok, szörpök, borok, pezsgők, kézműves sörök.
Szendvicsek, frissen facsart narancslé és kávékülönlegességek!
Our store is open all year-round. We offer the most delicious
and most special goods form the Balaton region. Freshly baked
pastries, the finest cheese in the area, meat products, jams,
syrups, wines, champagnes, craft beers. Sandwiches, freshly
squeezed orange juice and coffee specialties!
+36 70 942 7336
8638 Balatonlelle, Köztársaság út 36/a.
www.bldelikat.hu facebook.com/bldelika

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

72

67

+36 20 996 2255
8638 Balatonszemes, Kisfaludy u. 12.
facebook.com/Juice-Bar-BalatonBudapest- 204347210357874

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

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
www.chateau-visz.com
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+36 85 710 003
facebook.com/chateauviszhotel

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.

The Tópart Hotel**** and Restaurant has a waterfront terrace
and a fabulous, panoramic view of Lake Balaton. Next to
the Hungarian and international dishes we serve the finest
Hungarian wines from the Balaton region. Tasty food, drinks
and an exceptional environment together guarantee special
experience.

73

Déli Part BBQ

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

Az Aligha Kert klasszikus balatoni strandételekkel várja
vendégeit; halak, húsok, hamburger, nápolyi pizza, lángos,
hot-dog, palacsinta, fagyi. Az összes étel frissen, válogatott,
helyi termelői összetevőkből.
Aligha Kert offers classic beach dishes: fish, meat,
hamburger, neapolitan pizza, lángos, hot-dog, pancakes and
ice cream. All food is freshly prepared from selected local
ingredients.

Château Visz

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

Tópart Hotel**** és Étterem

A KisKert fókuszában a magyaros kisvendéglős ételek
állnak, ám minden ételbe kerül egy kis csavar vagy újítás, így
biztosítva azoknak egy jellegzetes stílust.

Juice Bar Balaton

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.
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A Tópart Hotel**** és Étterem vízparti terasszal és mesés balatoni panorámával várja vendégeit. A magyar és a nemzetközi
konyha fogásai 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.

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

KisKert Vendéglő

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

BALATONVILÁGOS

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.

8170 Balatonvilágos, Aligai út 1. Club Aliga
www.facebook.com/alighakert
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+36 30 504 2797

Tarow Bisztró

Bisztrónk panorámás terasza laza, vidám ebédre és békés esti
vacsorára várja vendégeit. Különleges borainkhoz, italainkhoz
humuszt, falafelt, tapenadeót, fűszeres csirkeszárnyat
kovi ubival, nachostálat és tepertőkrémet ajánlunk. Az
éhesebbeknek Bowlokat, kókusztejes zöldségcurryt,
marhasteaket, illetve a méltán híres mákos nudlit kínálunk.
Our bistro with its terrace is perfect for a relaxed, cheerful
lunch and/or a peaceful dinner. With our special wines
and drinks, we reccomend you to taste our humus, falafel,
tapenadeo, spicy chicken wings or nachos bowl. For
those with a great appetite, we have Bowls, coconut milk
vegetable curry, beef steak and the famous poppy seed
noodles.
8171, Balatonvilágos, Aligai út 1. Club Aliga kikötő
facebook.com/tarowbisztro

Kutyabarát
Dog friendly

Szállás
Accommodation

Vegetáriánus fogások
Vegetarian dishes

Elektromos autótöltő
Electric car charger

Gyerekmenü
Kids menu

Szezonális
Seasonal

Gluténmentes fogások
Gluten free dishes

Bankkártyás fizetés
Credit card

Panoráma
Panoramic view

Pincészet / Borbolt
Winery / Wine store

Laktózmentes fogások
Lactose free dishes

Akadálymentes
Handicap Accessible
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Y

“A vendég mindig
a lábával szavaz...”
Jakabffy lászló

A balatoni gasztrotérkép
örökös védnöke

