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Félúton Pékség

Budapest és Balaton között félúton, az M7-es autópálya
velencei pihenőhelyénél, a Tekergő Étterem épületén belül
a legújabb kovászos pékség, reggeliző, deli vár egész évben!
Inside the Tekergő Restaurant, at the Velence resting place
of the M7 motorway, halfway between Budapest and Lake
Balaton, the newest sourdough bakery, breakfast bar and
deli await you all year round!
2481 Velence, Sukorói utca 1.
www.felutonpekseg.hu facebook.com/felutonpekseg
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M7 Bistro

Located at the Székesfehérvár rest point of M7 highway M7
Bistro is, M7 Bistro awaits visitors as Hungary’s first highway
restaurant with modern, but homely-style kitchen, takeaway and a bakery, all year round.
M7-es autópálya, 59-es kilométer, székesfehérvári pihenő
www.m7bistro.hu
+36 30 217 7712
facebook.com/m7bistro
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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!
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!

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

8226 Alsóörs, Endrődi Sándor utca 24/a.
facebook.com/bitangburger
www.bitangburger.hu
@bitangburger
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CSOPAK ÉS PALOZNAK
13

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

Nothing more than an easy-going restaurant in the countryside
with a familiar atmosphere and a roomy terrace, offering plates
somewhere between fine dining and inn food. A well-thoughtout, 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
@safrankert_vendeglo

Már Vártalak pékség

Sourdough bread, Gianni Frasi coffee, wonderful cakes, carefully
selected books and toys. A place where time slows down.
A place to be.
+36 30 999 2883
8000 Székesfehérvár, Királysor 66.
facebook.com/marvartalak
@marvartalakpekseg

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

Székesfehérvár első STEAKSHOP-ja és KIOSK-ja. Prémium
minőségű steakkínálat mellett modern technológiával készült
streetfood és BBQ adja a kínálatot. Steaket helyben is készítenek!
The first STEAKSHOP and KIOSK in Székesfehérvár! In
addition to a premium steak menu, we offer streetfood and
BBQ. You can also have steaks!
8000 Székesfehérvár, Balatoni út 10/a
@bollersteakshop

Sáfránkert Vendéglő

A 2015-ben nyílt étterem célja egy jó értelemben vett vidéki
konyha megteremtése kiszámítható, magas színvonalú kínálattal, friss, minőségi alapanyagokkal, otthonos hangulattal,
grill hangsúllyal. A vidéki konyha számunkra a körültekintően
válogatott alapanyagokat, a hagyományos ízeket és a 21.
századi konyhatechnológiákat, tálalási módokat, ízvilágot
egyaránt jelenti.

Kovászos kenyér, Gianni Frasi kávé, csodás sütemények, gondosan válogatott könyvek és játékok. Egy hely, ahol lelassul az
idő. Egy hely, ahol jó lenni.
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Bitang Burger & Coffee Shop

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 ingredients.
A stylish interior and a shady terrace where you can enjoy your
lively wine tasting experience.
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SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS
VESZPRÉM KÖRNYÉKE

+36 70 314 2789
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Homola Borterasz

A népszerű Homola Borteraszon csodálatos panoráma mellett
a pincészet borait és pálinkáját lehet kóstolni, mellé termelői finomságokból készült hidegtálat kínálunk, és szezonális
barfood ételekkel is bővült az étlap. A DJ a szőlőben programsorozat mellett, élő zenés gasztroestekkel, családi szürettel és
különböző workshopokkal várjuk a vendégeket.
At the popular Homola Wine Terrace, in addition to the
wonderful panorama, you can taste the wines and pálinka
of the winery, we also offer some tapas made from local
delicacies, and unique, seasonal barfood dishes. All day DJsets in the vineyards are more than regular, and all the wines
of the winery are there to explore!
+36 70 431 2050
8229 Paloznak, Vincellér utca
www.homolapinceszet.hu
facebook.com/borteraszpaloznak
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Szomszéd Kertje

Egész évben nyitva tartó tűzrőlpattant étterem Csopakon,
a falu szívében. Épített kemencével, hatalmas fatüzelésű
grillel. Tisztességes, autentikus magyar konyha, grillételek,
magas színvonalú komfort food, fülledt élő jazz-szel és blueszal fűszerezve. Csopak egyetlen igazi falusi kortárs kis boltjával,
a Falu Delivel. by Szomszéd kertje. Saját márkás termékek
régi családi receptek alapján. Lekvároktól a parasztmájason át
a kovászolt kenyerekig, mi szem-szájnak ingere! Szívvel-lélekkel Csopak szívében!
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. With
the most authentic local shop in Csopak, called the Falu Deli.
You’ll find local products based on old family recipes, from
jams to sourdough homemade breads. With heart and soul
in the heart of Csopak!
+36 30 769 0528
8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 97.
facebook.com/szomszedkertje
@szomszedkertje
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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 88 561 900
8200 Veszprém, Buhim utca 14–16.
www.oliva.hu, facebook.com/hoteloliva
@olivaveszprem
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Buborék Csopak

Csopak fő utcáján már érezhető a finom kenyérillat, miközben
igazi bringás zarándokhelyre érkezünk. Kézműves pékbisztró
egész napos reggelivel, pezsgővel, franciás melegkonyhával.
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.
www.buborekcsopak.hu
8229 Csopak, Fürdő utca 37.
facebook.com/buborek.csopak
@buborekcsopak

BALATONAKARATTYÁTÓL
ALSÓÖRSIG
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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.
+36 70 605 7821
8172 Balatonakarattya, Kisfaludy sétány
facebook.com/therustycoffeebox
@therustycoffeebox
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A place that becomes complete only with our family and
friends – just like our lives. We created the Pine Boutique Inn
to become a real community space. A place where quality
time is spent together and the love of contemporary design,
gastronomy and art infuses the air as the space becomes its
own isolated, yet complete little world. A gem at the very top
of the northern shore of Lake Balaton, only 50 minutes away
from Budapest.
8172, Balatonakarattya, Koppány lejtő 2.
www.pinebalaton.hu
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+36 70 218 1527

Pörc Bisztró és Delikát

Közel százötven éve foglalkozik a Kocsis család hentesárukkal.
A Pörc Delikátban kapható húsok többnyire a saját húsüzemükben kerülnek feldolgozásra. A Bisztró a Delikát hagyományaira épül, az ételek bemutatják gazdag régiónk különlegességeit, termelői portékáit.
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 shady summer terrace provides
an easygoing, street food experience.
8174 Balatonkenese, Széchenyi út 1.
facebook.com/porcbisztroesdelikat
porcbisztroesdelikat.weebly.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 szól. 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 @veganeeta
facebook.com/veganhomeinbalatonalmadi
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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! A Marinában található 12 szobás boutique szálloda
balatoni panorámás szobáival 2018-ban elnyerte az Év Balatoni Háza címet.
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 12room boutique hotel located in Marina has won the House of
The Balaton prize in 2018.
+36 30 305 7341
8226 Alsóörs, Vasút utca 7.
www.alsoorsmarinahotel.hu facebook.com/alsoorsmarina
@alsoorsmarina

+36 20 287 8012
8230 Balatonfüred, Széchenyi u. 55.
facebook.com/bortarsasag.hu @bortarsasag
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Vasüzlet

Mivel várunk? Faszenes grillen sült húsokkal. Izgalmas húsmentes egytálételekkel. Kézműves sörökkel a csapról. Huszár
Matyi messze földön híres humorával! Mit kell hoznod? Étvágyat. Jókedvet. Hangos társaságot.
What are we waiting for you with? With grilled meat on
a charcoal grill. With exciting meat-free one-course meals.
With craft beers from the tap. With Matyi Huszár’s famous
humor! What do you need to bring? Appetite. Good vibes.
Loud company.
8230 Balatonfüred, Kossuth Lajos utca 31.
facebook.com/vasuzlet @vasuzlet
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+36 20 323 0977

LUA Resort***** Balatonfüred

A Balaton legújabb, 5 csillagos szállodája! Balatonfüred új
kikötőjénél álló szállodában a jólét jólléttel párosul, ahol az
egészséges és ökotudatos életmódot, a felnőtt elvonulás lehetőségét, valamint a szálloda kínálta exkluzív programokat és
személyre szabott szolgáltatásokat luxus színvonalon élhetitek
meg.
Brand new 5 star hotel at Lake Balaton! The resort is in
front of Balatonfüred’s brand new marina, where welfare is
accompanied by well-being; and where we can experience
a healthy and eco-conscious lifestyle and the option of an
adult retreat, as well as exclusive and personalized services on
a luxury level.
8230 Balatonfüred, Anna sétány 5.
www.luaresort.com

+36 30 247 1573
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 evendula Kézműves
L
Fagylaltozó Tihany

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.
8237 Tihany, Kossuth Lajos utca 31.
facebook.com/levendula.tihany @levendulatihany
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Tihanyi Gasztrokert

Tihany „legfinomabb kertje”! Egy csodálatos kert ahol a legfinomabb ételeket, italokat élvezheted: Che Che burgerek és
frissensültek, à table! pékáruk, cukrászsütemények, Kaffeine
specialty kávék és Anjuna Ice Pops jégkrémek.
The most delicious garden in Tihany! A wonderful garden
where you can enjoy the most delicious food and drinks: Che
Che burgers and fries, baked goods, confectionery, Kaffeine
specialty coffees and Anjuna Ice Pops.
8237 Tihany, Batthyány u. 18.
facebook.com/tihanyigasztrokert
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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
@kandallopub

BALATONFÜRED
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
+36 70 425 6969
8230 Balatonfüred, Aranyhíd sétány 6.
www.anjunapops.com
www.facebook.com/anjunapops
@anjunapops
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Levendula Kézműves
Fagylaltozó Balatonfüred

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.
8230 Balatonfüred, Tagore sétány 333. (A Bodorka Balatoni
Vízivilág Látogatóközpont teraszán) levendulafagylaltozo.hu
facebook.com/levendula.balatonfured
@levendulabalatonfured
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ÉgSzínKék Balatonfüred
Kávézó és Koktélbár

A Balaton első számú koktél- és ginbárja. A rengeteg saját
receptúrás, egyedi összetevőkkel készített koktél mellett, több
mint 200-fajta gin&tonikot kevernek a srácok, ami országos
szinten is ritkaságnak számít. A korán érkezőket többfajta
specialty kávéval, bagelekkel és meglepően széles paleo süteménykínálattal várják az év 365 napján.
The number one cocktail and gin bar on Lake Balaton! In
addition to the many cocktails made with their own recipes
and unique ingredients, the guys mix more than 200 types
of gin & tonic, which is a rarity nationwide. If you arrive early,
there is a good chance that you can grab a cup of specialty
coffee, some bagels and one or two pieces of a surprisingly
wide selection of paleo cakes, 365 days a year.
+36 20 380 6889
8230 Balatonfüred, Kisfaludy utca 1.
facebook.com/egszinkek.balatonfured
@egszinkek_fured
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BazsaLicom – A bisztró

A BazsaLicom egy életérzés, a gasztronómia szeretete, mely
Olaszországban töltött éveink alatt járt át minket. Balatonfüredi bisztrónkkal ezt szeretnénk közvetíteni felétek.
BazsaLicom is a sense of life, the pure love of gastronomy
inspired by the years we have spent in Italy. Our dishes reflect
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.
bazsalicom.hu facebook.com/bazsalicombisztro
@bazsalicombisztro
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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.

@tihanyigasztrokert

Tihanyi Vinarius Borárium,
Gasztrobár és Rendezvényház

200 éves borospince, panoráma terasz, kilátással a Tihanyi
Belső tóra, fine bistro ételek, több mint 60-féle hazai bor a legjobb pincészetektől.
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Egész évben nyitva tartó Borházunkban várjuk kedves vendégeinket borkóstolókkal, saját készítésű ételekkel, akár helyben
fogyasztásra, akár vásárlásra. A borozgatásban elfáradt vendégeink megpihenhetnek a fűthető, kényelmes vendégházunkban.
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, family and corporate events,
homemade snacks, terrace, views. With bikes too!
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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.
Authentic Asian and Italian fusion restaurant. Our Neapolitanstyle pizzas are made in a wood-fired oven. For our guests
arriving by boat, we provide a free parking space at the port!
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 a Tène Desszertműhely és
L
Kávéház

Badacsony első desszertműhelye és újhullámos kávézója.
Minden helyben készül, a friss croissant mellé valóban jó kávé
jár, és a desszertekben nem a cukor, hanem a legminőségibb
alapanyagok dominálnak. Áprilistól pedig a fagylaltkészítés
is elindul a műhelyben, a legkrémesebb gelatok a La Tène –
Fagylaltzugban kóstolhatók.
Badacsony’s first dessert workshop and new-wave café.
Where everything is freshly made, where fresh croissants are
accompanied by really good coffee, and where desserts are
dominated not by sugar but by the highest quality ingredients.
Since April, we also have ice cream, the creamiest ones!
+36 30 681 1688
8258 Badacsonytomaj, Park utca 3.
www.latenebadacsony.com facebook.com/latenebadacsony
@latene badacsony
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SkizoBor/Sike Balázs pincéje
NEFELEJCS

A SKIZO Borbár és terasza működésének 10. évében új helyre,
alig 130 méter távolságra, a NEFELEJCS-be költözött. Balázs és
Réka munkája által újjászületett régi, patinás vendéglőépület
gyönyörű és szuper hangulatos lett. Bor, konyha, barátság.
Now that the SKIZO Wine Bar and Terrace celebrates its 10th
anniversary, it is moving to a new location to NEFELEJCS! 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. Wine, Food, Friendship.
8263 Badacsonytördemic, Szent I. u. 48.
www.skizobor.hu
+36 30 837 0552
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Szőlősi Kocsma

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
8233 Balatonszőlős, Fő utca 89.
facebook.com/szolosikocsmaesborbolt @szolosikocsma

ASZÓFŐ ÉS PÉCSELY
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Kövesd a Mucit!

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 Muci már csak ilyen, a legjobbat akarja Neked!
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! Because, that is our Muci – she
wants the best for you!
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A csodálatos balatoni panorámát nyújtó étterem a Casa Christa Agriturismo birtok központja. Díjnyertes, tapasztalt chefek,
kiváló alapanyagok, helyi és országosan elismert borászok borai
és 7 saját wellness-szel felszerelt présház várja a vendégeket.
The restaurant with a wonderful panorama of Lake Balaton is
the heart and soul of the Casa Christa Agriturismo. Awardwinning, experienced chefs, excellent ingredients, wines
from local and nationally acclaimed winemakers and 7 wine
houses with their own spa await the guests.
+36 70 881 5796
8230 Balatonszőlős, Izabella út 1.
+36 70 787 7933
www.casachrista.hu
@casachrista
facebook.com/casachrista
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Hungarian restaurant with traditional dishes with a modern
twist. The re-thought recipes are accompanied by our own
handicraft-products and the local products of manufacturers
and wineries.
+36 20 430 1800
8233 Balatonszőlős, 071 43. hrsz
www.picitmas.hu
facebook.com/picitmas @picitmas

TIHANY
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Tihanyi PIAC Placc

A Tihanyi PIAC Placcon szombatonként pezseg az élet: élelmiszer, lakáskultúra, ruházat, régiséget kínáló árusok, művészek
mellett színes programokkal és a Balcsi Bisztró hetente
megújuló szezonális kínálatával várjuk ebben a különleges
hangulatban piacozni vágyókat! A Placcon a MONO Galéria és
a NUBU Stúdió pop up shopjaival is találkozhatunk.
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.
8237 Tihany, a rév szomszédságában, Rév utca 3.
+36 20 942 1990 facebook.com/piacplacc
@tihanyi_piac_placc
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Apátsági Rege Cukrászda

A cukrászda közvetlenül az apátság lábánál, a félsziget legszebb panorámájával várja a látogatókat. A helyben készült
sütemények mellett már reggelit és napközbeni étkezési
lehetőséget is kínálunk kedves vendégeink részére. Páratlan
kilátású teraszunk és meghitt hangulatú belső termünk kiválóan alkalmas családi összejövetelek, céges találkozók lebonyolítására egy finom kávé vagy házi sütemény mellett. Szeretettel
várjuk mind a csoportos, mind az egyéni vendégeket!
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 have a terrace with a spectacular panorama but
inside, the cozy interior provides a perfect venue for family
gatherings or corporate meetings. We welcome both groups
and individual guests.
+36 30 166 4431
8237 Tihany, Apátsági Rege udvar
www.apatsagicukraszda.hu facebook.com/ApatsagiRege
@apatsagiregecukraszda
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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. Felér egy
nyugalomterápiával! Hiszünk abban, hogy a vendéglátás az
élményekről szól, ezért szezonálisan megújuló gasztronómiai
kínálattal, professzionális szervizzel és alkalmanként élőzenével tesszük különlegessé a nagy baráti, családi beszélgetéseket, ünnepi alkalmakat.
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!
+36 70 946 6687
8237 Tihany, Visszhang utca 23.
www.echoetterem.hu facebook.com/Echo RestaurantCafe
@echorestaurantcafe
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Lavender Garden

Gasztronómia egy csepp levendulával! Tihany szívében,
a Lavender Gardenben minőségi alapanyagokból készült
street food ételek, finom sütemények, szezonálisan megújuló
kínálat és kellemes hangulat várja vendégeit. Az levendulásudvarban található még egy Lavender Tihany márkaüzlet és
egy Levendula fagyizó is.
Gastronomy with a drop of lavender! In the heart of Tihany,
the Lavender Garden offers street food made from quality
ingredients and delicious cakes. They have a seasonal menu
and the atmosphere is just lovely. You can also find the
Lavender Tihany brand store and the Lavender ice cream
parlor in the yard.

+36 70 671 8812
8284 Kisapáti, Szent György-hegy
facebook.com/tabernainfinito @tabernainfinito
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Strommer Pincészet és Borterasz

Vulcanus Pizza Bar

Nápolyi fúziós pizza, aperitivo és tapas bár, Büttner vinotéka, Champagne-szelekció, specialty kávézó Tapolca főterén,
eklektikus enteriőrrel és hangulatos terasszal.

Ha egy nyugodt helyen szeretnél borozni, helyi termelők pásté
tomaiból falatozni és közben még balatoni panorámára is
vágysz, akkor a borteraszunkat neked találtuk ki! Indulás előtt érdemes telefonálni, hogy mindenképp legyen szabad asztalotok.

Neapolitan fusion pizza place, aperitivo and tapas bar,
Büttner vinotheque, Champagne selection & specialty café
on the main square of Tapolca, with an eclectic interior and
a cozy terrace.

If you would like to have a nice glass of wine at a quiet place,
while tasting some pâtés of local producers and enjoying the
view of Lake Balton, then our wine terrace is just for you! Before
you arrive, it’s a good idea to give us a call to make sure you have
a free table.

+36 30 106 2033
8300 Tapolca, Fő tér 19.
buttnerwine.com @vulcanuspizzabar

+36 30 550 6667
8245 Pécsely, Öreghegy, 744/2 hrsz
www.strommerbor.myshopify.com
@strommerbor
facebook.com/strommerbor

Picitmás étterem és manufaktúra

Magyaros étterem hagyományos fogásokkal, új köntösben. Az
újragondolt receptúrákat saját kézműves termékek, valamint
Balaton-felvidéki manufaktúrák és borászatok kínálata erősíti.

Far away from the hustle and bustle of Lake Balaton, in
the embrace of mountains (volcanoes), there is a hidden
Mediterranean garden and a panoramic terrace. Where
flamenco music is playing and Mediterranean tapas, volcanic
wines of Mount St. George, and grilled delicacies are placed on
your table one after the other.

@kovesdamucit

CASA CHRISTA Agriturismo

Taberna Infinito

A Balaton-part nyüzsgésétől távol, a tanúhegyek (vulkánok)
ölelésében, eldugott mediterrán kert és panorámaterasz. Ahol
flamenco zene szól, és egymás után kerülnek az asztalodra
a mediterrán borkorcsolyák (tapasok) a Szent György-hegy
vulkanikus borai, és a grillezett finomságok.

SZIGLIGETTŐL KESZTHELYIG
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ZÁNKA – KÁLI-MEDENCE
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Fügekert terasz

A Fügekert továbbra is várja vendégeit a méltán híres,
környékbeli termelői finomságokból készült terülj-terülj asztalkám reggelijével, mely idén helyben sütött friss pékáruval,
croissant-okkal bővül. Finom kávé, reggeli és egy pohár habzó
bor az öreg fügebokorral ölelt árnyas teraszon.
The Fügekert terrace awaits you at the gates of the Káli Basin,
where you can spend your summer days in the spirit of relaxation,
rosé spritzers, funky burgers and freshly baked pastries. Light
lunch, hearty dinner with local wines, burgers, snacks, artisan
beers on one of the most cozy terraces in the area.
+36 30 375 4486
8251 Zánka, Fő utca 30.
www.fugekert.com
facebook.com/fugekert
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Tagyon Birtok – eReSz Borbisztro

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 @tagyonbirtok
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Andriska Pékbisztró

Kifli, kávé, reggeli. Helyben, kézzel és minőségi alapanyagokból készített kenyerek, pékáruk, reggeli finomságok, szendvicsek, házi sütemények, specialty kávé, frissítők és szenvedélyes
vendégszeretet várja vendégeinket, egész évben.
Hungarian „kifli”, coffee, breakfast. Handmade and quality
breads, baked goods, breakfast delicacies, sandwiches,
homemade cakes, specialty coffee, refreshments and
passionate hospitality await our guests all year round.
+36 30 147 9408
8254 Kővágóörs, Kossuth Lajos utca 4.
www.andriskapekbisztro.hu
facebook.com/andriskapekbisztro @andriska_pekbisztro

BADACSONY KÖRNYÉKE
ÉS TAPOLCA
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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.
+36 70 333 2569
8257 Badacsonyörs, Kápolnavölgyi u. 25.
www.follyarboretum.hu
@folly_arboretum_es_boraszat
facebook.com/follyarboretumesboraszat
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Vánkos Panzió és Bisztró

Egyedi tervezésű szobák, kert, veranda, délutánba nyúló
reggelik, specialty kávé, házi sütemények, kortárs bisztrókonyha, helyi alapanyagok, természetközeli borok és a fagyi! Ezek
a Vánkos mozgatórugói!
Rooms with unique design, garden, veranda, afternoon
breakfasts, specialty coffee, homemade cakes, contemporary
bistro cuisine, local ingredients, wines and ice cream! These
are the essentials of Vánkos!

Aranypatkó Kisvendéglő

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!
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!

Brix Bistro

Bistro élmény! Folyamatosan változó étlap, modern gasztronómia, széles borválaszték, gasztroprogramok, borkóstolók,
élőzene, kávé- és koktélkülönlegességek. Hévíz sétálóutcáján,
a téli-nyári terasz várja a vendégeket a Bonvital Hotel aljában.
BISTRO EXPERIENCE! 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 @brixbistro
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BALATONSZŐLŐS
Egy igazi falusi gasztrokocsma, Balatonszőlős szívében. Az
ételek főként helyi termelők alapanyagaiból készülnek, házias
ízekben. A kocsma nemcsak étteremként, hanem borboltként
is üzemel.

HÉVÍZ ÉS ZALACSÁNY

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

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

 orbély Családi Pincészet
B
Borház – Vendégház

8237 Tihany, Rév u. 7.
facebook.com/Fugegasztrokikoto

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.

18

Pine Weekendhouse

Van egy tér, amely úgy lesz teljes, akár az életünk: a családunkkal, barátainkkal. A Pine boutique vendégházat igazi közösségi
helynek álmodtuk meg, ahol az együtt töltött minőségi idő,
a kortárs formatervezés, a gasztronómia és a művészet szeretete hatja át a tereket, egy elzárt, mégis teljes világként a Balaton északi partjának legelején, alig 50 percre Budapesttől.

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

8257 Badacsonyörs, Füredi út 29.
+36 20 993 5807
www.vankospanzio.hu
facebook.com/vankospanzio
@vankospanzio
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8241 Aszófő, Kües u. 1.

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.

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.

8237 Tihany, Kossuth Lajos utca 33.
+36 30 911 8723
facebook.com/lavendergardentihany
@lavendergardentihany

Zala Springs Golf Resort

A Zala Springs Golf Resort Hévíz és a Balaton közvetlen szomszédságában, minden igényt kielégítő kényelemmel, elegáns
környezetben várja a gasztronómia szerelmeseit és mindazokat,
akik értékelik a kiemelkedő minőséget, kifinomult designt és
színvonalas szolgáltatásokat. 2021-től további egységekkel bővült, mint a The Cup by Zala Springs - mely egy szezonális nyitvatartású kis kávézó a 18 lyukas pálya felénél, illetve a Boutique
Spa részleg, mely a felfrissülni vágyókat várja Health bárjában.
The Zala Springs Golf Resort is located close to the town of
Hévíz andright 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. provided in a comfortable and elegant environment.
Since 2021 Zala Sprigs has been extended with some additional
units such as The Cup by Zala Springs - a small, seasonal café,
halfway through the 18-hole course, and the Boutique Spa,
awaiting those looking to refresh themselves at the Health Bar.
+36 20 403 4960
8782 Zalacsány, Csány László utca
www.zalasprings.hu
facebook.com/zalasprings
@zalaspringsgolfresort

KÉTHELY ÉS BALATONFENYVES
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Kristinus x Lokal47

Számunkra ez a hely a világ közepe, ami sokkal több, mint
pusztán a borainkat adó szőlő termőhelye. Szeretnénk a lehető legtöbbet visszaadni abból, amit kapunk tőle, ezért a fenntarthatóság, az organikus és biodinamikus művelés nálunk az
alapja mindennek. A Lokál 47 ’small plate’ koncepcióval, környékbeli alapanyagokkal, biodinamikus borokkal és rengeteg
szeretettel vár ebédre, vacsorára vagy épp borkóstolásra.
To us, this place is the center of the world, much more than
just the vineyards where we produce our wines. We want to
return as much as we can from it, so sustainability, organic and
biodynamic cultivation is the basis of everything at our estate.
You can come to Lokál for lunch, dinner or just for a wine
tasting. We are waiting for you with a ‘small plate’ concept,
local ingredients, biodynamic wines and plenty of love.
+36 30 085 2229
8713 Kéthely, Hunyadi u. 99.
www.lokal47.hu
facebook.com/lokalkethely
@lokal_47_kethely
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Perlaki Étterem

Éttermünk besorolása I. osztályú, ahol egész évben nemzetközi ételkínálattal, saját specialitásokkal, és a déli part egyik
legszebb panorámájával várjuk à la carte és rendezvényre
érkező vendégeinket. Filozófiánk: magas minőség, szakmai
hozzáértés, vendégszeretet!
Simplicity, harmony and discovery. These await the guests
of Perlaki Pub when they try our food as we offer simple
tastes which harmonize well with each other. Our mission
is to serve our guests during all 365 days of the year with
excellent food made of high quality ingredients and to offer
the highest quality service.
+36 85 900 090
8646 Balatonfenyves, Mária utca 1.
www.fenyvesyachtclubhotel.hu
www.facebook.com/fenyvesyachtclub @fenyvesyachtclub
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Sólya Terasz

A balatonfenyvesi móló és szabadstrand 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!
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
rest stop ing place for cyclists around Lake Balaton!
+36 85 900 090
8646 Balatonfenyves, Mária utca 1.
fenyvesyachtclubhotel.hu/solya-bar-rolunk
facebook.com/fenyvesyachtclub @fenyvesyachtclub

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!
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!
8311 Nemesvita, hrsz. 06/2. (Tóhely utca vége)
+36 30 897 5005
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.
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.
+36 20 246 8020
8314 Vonyarcvashegy, Helikon u. 22.
www.bockbisztrobalaton.hu
facebook.com/bockbisztrobalaton @bock_bisztro_balaton

BALATONLELLE ÉS KÖRNYÉKE
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Pajti kávézó

Keszthely városában találod a Pajtit. 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. Nem bisztró, de van étlap. Van étlap, de
nincs rántott hús. Nincs rántott hús, de néha van nápolyi
jellegű pizza. Van pizza, pedig kávézó.
Pajti is located in the city of Keszthely. 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. Not a bistro, but there is
a menu. There is a menu, but there is no schnitzel. There is no
schnitzel, but sometimes there is a Neapolitan-style pizza. Yes,
we are a Café, but we have pizza.
8360, Keszthely, Bem József u. 1.
www.facebook.com/pajtikavezo

+36 20 2932234
@pajtikavezo

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 flavor or the European
champion pistachios and also have a chilled drink at the
shores of Lake Balaton! Iice cream is our passion!
8630 Balatonboglár, Platán strand
facebook.com/tejvirag
@tejvirag
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+36 70 944 4500

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. 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.
+36 20 852 5348
8638 Balatonlelle, Móló sétány
facebook.com/kedvesembisztro
@kedvesem_bisztro
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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 is
kaphatók!
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/bldelikat @bl_delikat
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Zier Bisztró & Apartman

Kedves kiszolgálás, minőségi alapanyagok, mindez a kerékpárút mellett. Zier Dani tulajdonos, séf a Balatonon nőtt fel, célja:
legyőzni a helyi vendéglátás körül kialakult sztereotípiákat.

SOMLÓ
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5 Ház Borbirtok

Az 5 Ház Borbirtok a Somló hegy északi lankáin fekszik,
szőlőültetvények gyűrűjében, közvetlenül a Somlói vár alatt.
Jelenleg 2,5 hektáron gazdálkodunk, borválasztékunk egyre
csak bővül, tételeink tökéletesen hozzák a somlói, ásványos
ízeket. Öt stílusosan felújított présházzal várja a slow turizmus
szerelmeseit: azokat a vendégeket, akik szeretik a csendet,
a természetet, a csodás naplementéket, a nyugalmat.
The 5 House Wine Estate is located on the northern slopes of
Somló Hill, surrounded by vineyards, right at the foot of the
Somló Castle. We are currently working on 2.5 hectares, our
wine selection is constantly expanding. Our wines perfectly
bring out the mineral flavors of Somló. We welcome all who
love slow tourism in our five stylishly renovated houses.
Peace, nature, wonderful sunsets, tranquility.
8483 Somlószőlős, Zártkert, hrsz. 2513/5 +36 30 481 6016
www.5hb.hu facebook.com/5hazborbirtok
@5_haz_borbirtok
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Friendly service, quality ingredients, along the bike route!
Owner and Chef Dani Zier grew up at Lake Balaton. His goal
is to help the region to overcome the negative stereotypes of
the local hospitality.
8638 Balatonszemes, Berzsenyi Dániel utca 25.
+36 30 106 1734 www.zierbisztro.hu
facebook.com/ZierBisztro @zierbisztro.balatonszemes
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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.
+36 20 996 2255
8638 Balatonszemes, Kisfaludy u. 12.
facebook.com/juicebarbalaton @juicebarbalaton

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

SIÓFOK ÉS KÖRNYÉKE
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8600 Siófok, Petőfi sétány 38. +36 20 221 0802
www.maran.hu
facebook.com/cafemaransiofok
@cafemaransiofok

Babérliget Kúria

Az 1870-es években épült Babérliget Kúria birtoka a mesés
Provence-t 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.

8264 Szigliget, Kossuth utca 15. +36 20 376 0499
facebook.com/aranypatkoszigliget. @aranypatko_kisvendeglo
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SOMOGYI KITEKINTÉS

Bubistro Specialty Coffee

Szántódon a bicikliútvonal mellett található a kis bisztró, ahol
kizárólag specialty kávé kapható. Finom reggelik, frissen sült
péksütemények & olasz pannini!
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Bortársaság Siófok

Friss rozék, nagy vörösek, pezsgők, grower champagne-ok,
natúr borok, különleges párlatok és kézműves sörök. Vitorlák
övezte könnyed séták, bor és társaság.
Fresh, crispy rosés, big reds, champagnes, grower
champagnes, natural wines, special spirits and artisan
beers. Easy walks surrounded by sails and boats, wine and
company.
8600 Siófok, Vak Bottyán u. 31.
facebook.com/bortarsasag.hu
@bortarsasag
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+36 20 378 6652

 ovászvirág Pékműhely
K
és Termelői Bolt

Kakaós csiga, szendvics, kávé… Félbarna! Üzletünkben a vidék
legjobb kovászos kenyerei és péksütijei mellé összegyűjtöttük
régiónk legjobb termelői áruit is. Természetesen nálunk
minden mesterségesösszetevő-mentes.

Our small bistro is in Szántód, right next to the bike route.
We only serve specialty coffe. Delicious breakfasts, freshly
baked pastries & Italian pannini!

The famous, Hungarian „kakaóscsiga”, sandwich, coffee ... half
brown! In our shop, in addition to the best sourdough breads
and pastries in the region, we also collected the best local
goods from our region. Of course, everything is free from any
kind of artificial ingredients.

8622 Szántód, Gyulai Jenő utca 11.
www.bubistro.hu

+36 30 585 1559
8600 Siófok, Fő utca 111.
facebook.com/kovaszviragpekmuhely
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+36 20 553 0562

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 másmás 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 meet. The menu is based on products from local
producers and it has a different gastronomic theme every week.
+36 20 372 6736
8600 Siófok-Töreki, Töreki utca 40.
www.egycsipetnadas.hu
facebook.com/egycsipetnadas
@egycsipetnadas
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Il Limone

A gasztronómia szerelmesei végre otthonra lelhetnek a siófoki
Petőfi sétány bejáratánál. Tágas külső teraszunkon igazi olasz
hangulatban élvezhetitek a gondosan válogatott alapanyagokból készült ételeinket, melyek mellé kiváló minőségű
magyar és olasz borokat ajánlunk.
Gastronomy fans can finally find their place in Siófok, right at
the entrance of the Petőfi Sétány. On our spacious outdoor
terrace you can enjoy our dishes made of carefully selected
ingredients in a real Italian atmosphere. On our drink menu
you can find high-quality Hungarian and Italian wines.
8600 Siófok, Petőfi sétány 3.
facebook.com/illimonesiofok
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+36 30057006830
@il_limone_siofok

Café Maran Siófok

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.

BALATONVILÁGOS
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Tópart Hotel**** és Étterem

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

Bisztrónk panorámás terasza laza, vidám ebédre és békés esti
vacsorára várja vendégeit. Falatozós és kiadós fogásokkal is
készülünk. 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 recommend 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
https://www.facebook.com/tarowbisztro
@tarowbisztro

Kutyabarát
Dog friendly

Szállás
Accommodation

Vegetáriánus fogások
Vegetarian dishes

Elektromosautó-töltő
Electric car charger

Gyerekmenü
Kids menu

Szezonális
Seasonal

Glutén-, laktózmentes fogások
Gluten and lactose free dishes

Bankkártyás fizetés
Credit card

Panoráma
Panoramic view

Pincészet
Winery

Pékség
Bakery

Akadálymentes
Handicap Accessible

