Történelem árnyalta í�ek!
Geschichte formte kulinarische Momente!
History formed culinary moments!

ÉTLAP

SPEISEKARTE

MENU CARD

Éttermünk Ars poeticája
Történelem árnyalta í�ek a tányérján…
…ahol a tradíció a� érték, melyet ételeinken keres�tül örökítünk tovább.
Hiss�ük, hogy a� iga�án finom ételek, a féltve őr�ött családi recepteknél és a gondosan kiválogatott
alapanyagoknál ke�dődnek. Éppen e�ért kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy ennek jegyében
a megfelelő helyekről s�ere��ük be ételeink ho��ávalóit.

Our Ars Poetic
History formed culinary moments on your plate…
…where tradition is the value, that we preserve through our dishes.
We believe that a really delicious course starts with carefully guarded family recipes and carefully
selected ingredients. Therefore we pay special attention to obtaining the ingredients
of our dishes from the right places.

Sertéshúsból készült ételeink ízletességét garantálja,
hogy alapanyagai a Várkapitány Úr Mintagazdaságából származnak.

Blonde d’ Aquitaine húsmarha – tányérra tenyésztve!

Magyarországon védett, természetes állapotban fenntartott gyepein legeltetett állatok,
gyógyszerekkel nem terhelt, antibiotikumokat, hormonokat a hízlalás során nem használnak.
A családi vállakozás, ahonnan marhahúsaink származnak, maga termeli meg az állatokkal
etetett takarmányokat, ezzel is biztosítva a GMO-mentességet.
Az állatok semmiféle hozamfokozókat, állati eredetű fehérjét nem kapnak.

Our dishes made from pork have such a colorful taste, which are guaranted by Sir Castle Captain’s
model farm, where the ingredients are selected and produced with a gentle, special care.

Blonde d’Aquitaine beef cattle – bred for your plate!

Animals are grazed on protected grasslands of Hungary, which are maintained
in their natural state. Animals are not loaded with drugs, antibiotics hormones while fattening.
The family business, from the beef is sourced, likely to Sir Castle Captain’s Model farm,
ensures that animals do not receive any yield enhancers or animal proteins.
The animal which feeds for itself, thus ensuring a GMO-free status.

Kös�öntjük a
Welcome to

Étteremben!
Restaurant!
Papp Lás�ló

Üzletvezető · General manager

Kedves Vendégeink!
A főételek árai a köretet tartalmazzák! A köret változtatása árváltozással járhat!
Áraink forintban értendőek, ÁFA-t és 15% szervizdíjat tartalmaznak.
Fél adag rendelés esetén az étel árának 70%-át számítjuk fel! Csomagolás díja 200 Ft/ doboz!

Dear Guests!
The prices of main dishes are with garnishes!
In case of changing the garnish, price may be changing!
Our prices are in HUF and include the VAT and 15% service fee.
In case of half portion order, 70% of the dish will be priced! Price of take away 200 Ft/box!

		

glutént tartalmaz
contains gluten		

laktózt tartalmaz
contains lactose

Kisfaludy Mór
1814–1893

    Ebben a házban élt Kisfaludy Mór ’48-as honvéd alezredes, aki
az igazi magyar hősök sorába tartozik. Győr megyében, Téten
született Kisfaludy Mihály és Noszlopy Franciska gyermekeként,
1814. április 24-én. Győri tanulmányai után katonai pályára
ment, majd a bécsi magyar nemesi testőrségnél szolgált. Végül
huszár főhadnagyként a Miklós-huszárokhoz került, majd huszonhét évesen leszerelt, s Sümegre költözött. A költő Kisfaludy
Sándor unokaöccse volt, nagybátyja támogatását messzemenőleg élvezte. A költő őt szerette legjobban a családból izzó, harcias magatartása miatt. Véleménye szerint: „Móricz igen derék
fiatalember” ezért a költő javainak nagy részét ő örökölte. A szabadságharcot megelőzően Zala vármegye szolgabírója volt.
    1848. június 22-én házasságot kötött Szmodics Máriával. Ezt
követően a szabadcsapat szervezése és esküje a sümegi vásártéren, s a nemzetőr zászlóalj szervezése kötötte le. A tapolcai
járás nemzetőrzászlóaljával nemzetőr századosként vett részt a
pákozdi csatában. A hadműveletben a sümegi század parancsnoksága mellett ideiglenesen a zászlóalj vezényletét is ellátta.
A szabadcsapatból sorozott újoncokból és önkéntesekből alakította meg az 56. honvédzászlóaljat Perczel Mór tábornok felhívására. A Mura folyóhoz vonult, majd végigharcolta szabadságharcunk legfontosabb had járatait. A kápolnai csata során esett át
zászlóalja a tűzkeresztségen, majd az isaszegi csatában tűnt ki. Ott volt a rákosmezei
csatározásban, Budavár bevételénél majd a Vágmenti támadás során már dandárparancsnokként tevékenykedett 1849. júniusában. Vitézül harcolt a zsigárdi ütközetben,
majd a peredi csata első napján is.
    1849. június végétől Kisfaludy más beosztást kapott, így elszakadt kedves zászlóaljától. Július folyamán Kossuth Lajos kormányzóelnök szárnysegéde volt, majd megbetegedett. Kisfaludy Mórt a fegyverletétel Aradon érte ugyan, de mégis hazajött. Sümegen
nem mert maradni, így Zalagyömörőn húzta meg magát. Itt fogták el Haynau katonái,
s visszavitték Aradra. 1849. október 18-án írta feleségének, hogy halálra ítélték, amit
azonban kegyelemből 16 évi várfogságra változtattak. Ismerősei utánajárására két év
múlva szabadult.
    Keménykötésű magyar ember volt. Egy évi csendbiztosi szolgálat után végleg Sümegre költözött. Zárkózott életet élt. Deák Ferenc is felajánlotta segítségét, ő elutasította.
Némaságával a rendszert semmibe vevő magatartásával tüntetett. Nem vett tudomást
róluk.
    Élete utolsó éveit a Vároldalban, az ősi házban töltötte. 1893. július 10-én hunyt el
79 éves korában.

A s�abadságharc csatáit a sümegi temetőben álmodja tovább.

Mór Kisfaludy
1814–1893

    Lieutenant Colonel Mór Kisfaludy who belongs to real
Hungarian heroes of‚ ’48 war of independance, lived in this
house. He was born in Tét, Győr County, on April 24, 1814,
the child of Mihály Kisfaludy and Franciska Noszlopy. After his
studies in Győr, he went on a military career and then served
in the Hungarian noble bodyguard in Vienna. Eventually, as a
lieutenant hussar, he joined the Miklós hussars, then disbanded
at the age of twenty seven, and moved to Sümeg. He was the
nephew of poet Sándor Kisfaludy, and he enjoyed the support of
his uncle to a large extent. The poet loved Him best because of
his glowing, militant demeanor from the family. In his opinion,
‘Móricz is a very tall young man’, so he inherited most of the
poet’s wealth. Prior to the war of independence, he was a slave
judge in Zala County.
    On June 22, 1848, he married Mary Smodics. After that, the
organization and oath of the free team at the Sümeg fairground
and the organization of the National Guard battalion. He participated in the battle of Pákozd as a national guard captain with
the national battalion of the Tapolca district. In addition to the command of the Sümeg
squadron, he also temporarily commanded the battalion during the operation. He
formed the 56th Patriotic Battalion from recruits and volunteers from the free team by
the invitation of General Mór Perczel. He marched to the Mura River and then fought
through the most important raids of our war of independence. During the battle of the
chapel, his battalion underwent a baptism of fire and then excelled in the battle of Isaszeg. He was there in the battle of Rákosmező, at the capture of Budavár and then as
a brigade commander during the Vágmenti attack in June 1849. He fought valiantly in
the Battle of Sigismund and then on the first day of the Battle of Pered.
    From the end of June 1849, Kisfaludy was given a different assignment, so he broke
away from his lovely battalion. During July, Lajos Kossuth was an aide to the governor
and then fell ill. Although Mór Kisfaludy capitulatied in Arad, he came home. He did not
dare to stay in Sümeg, so he sheltered and pulled himself together in Zalagyömörő. It
was here where Haynau’s soldiers captured him and took him back to Arad. On October 18, 1849, he wrote a letter to his wife that he had been sentenced to death, which,
however, was changed by grace to 16 years’ imprisonment. He was released two years
later thanks to his friends, who tracked him down.
    He was a tough Hungarian man. After a year of silence, he moved permanently to
Sümeg. He lived a secluded life. Ferenc Deák also offered his help he refused. With his
silence, he demonstrated his disregard for the system. He ignored them.
    He spent the last years of his life in the Castle side, in the ancient house. He died on
July 10, 1893, at the age of 79.

He continues to dream of the battles of the war of independence in the Sümeg cemetery.

Előételek

Vorspeisen

Starters

Paraszttál Várkapitány módra

2 990 Ft

Hausgemachte kalte Platte (geräuchertes Fleisch mit Käse und Gemüse)
Sliced traditional cold meat plate with vegetablas and cheese
A Várkapitány Úr mintagazdaságából származó ízelítő tányér:
füstölt finomságok, melyet friss zöldségekkel, sajttal és kenyérrel adunk.

Füstölt főtt csülök tökmagolajos házi savanyú káposztával

2 490 Ft

Geräucherten, gekochten Schweinshaxe
und Hausegemachte Sauerkraut mit Kürbiskernöl
Smoked cooked knuckle of pork with homemade sauerkraut
and pumpkin seed oil
Füstölt főtt csülökhöz házi savanyú káposztát tálalunk, tökmagolajjal bolondítjuk.

Rántott húsospalacsinta erdei gombamártással

2 290 Ft

Gebackene Schweingefüllte Palatschinken mit Thymian-Pilz
Breaded pancake stuffed with pork stew
in creamy mushroom sauce and thyme
Palacsintát sertéshússal töltjük, kirántjuk és pirított gombával tálaljuk.

Vegetáriánus

Vegetarier

Vegetarian

Szélesmetélt erdei gombamártással

2 790 Ft

Nudeln mit Waldpilzsoße
Pasta with forest mushroom sauce
Klasszikus szélesmetélt tészta, ízletes erdei gombamártással.

Dödölle serpenyőben, sült hagymával és tejföllel

2 090 Ft

Ungarische Kartoffelknödel (dödölle) mit Sauerrahm und Zwiebel
Hungarian potato noodles with onion and sourcream
A dödöllét sült hagymával összeforgatjuk, majd tejföllel locsoljuk és tálaljuk.

Gombapörkölt párolt rizzsel
Pilzgulash mit Reis
Mushroom stew with steamed rice
Pörköltalapon az erdei gombákat készre pároljuk és párolt rizzsel tálaljuk.

2 290 Ft

Levesek

Suppen

Soups

Szezonális krémleves pirított kenyérkockával

1 390 Ft

Saisonal Cremesuppe mit gerösteten Brotwürfeln
Seasonal vegetable cream soup with toasted bread
Aktuális ajánlatunk szerinti kímélő, zöldségekből készült krémleves,
melyet aranybarnára pirult kenyérkockákkal tálalunk.

Gőzölgő húsleves háziasan
(tésztával, zöldségekkel és hússal)

1 490 Ft

Hausgemachte Fleischsuppe (mit Nudel, Gemüse und Fleisch)
Homemade bouillon with pasta, vegetables and meat
A Várkapitány Úr mintagazdaságából, tanyasi sertésből vegyes zöldségekkel
több órás főzéssel tartalmas levest készítünk. Majd 8 tojásos csigatésztával,
vele főtt zöldségekkel tálaljuk.

Sertés gulyásleves bográcsban

2 550 Ft

Gulaschuppe vom Schwein im Kessel
Traditional Goulash soup with pork
Az azonos formára felkockázott sertéscombot pörköltalapon puhára pároljuk,
a hozzáadott friss zöldségekkel és burgonyával, majd bő lére eresztjük.

Halászlé harcsafilével bográcsban

2 890 Ft

Fisherman’s soup with cat-fish fillet
Fischsuppe mit Welsfilets
Nem bajai, nem szegedi ez igazi sümegi.
Passzírozott halból készült halászlevünket, ízletes harcsafilével tálaljuk.

Sümegi tárkonyos betyárleves bográcsban
Sümeger Räubersuppe im Kessel
Outlaw soup in Sümeg style
Ínyenc-szaftos sertéspörköltet készítünk brokkoli és karfiol hozzáadásával.
Tálalás előtt tárkonnyal ízesítjük és tejszínnel dúsítjuk, kisbográcsban tálaljuk
citromcikkel az intenzívebb ízek kedvelőinek.

Kisfaludy Várkert az 1950-es években

2 690 Ft

Kímélő és gyermek ajánlatunk
Schonkost und Kinderangebote
Bland dishes and offers for kids
Túrós csusza tanyasi sercegős tepertővel

2 990 Ft

Topfenfleckern mit Speck
Pasta with cottage cheese and bacon
A csuszatésztát házi túróval összekeverjük és zsíros házi tejföllel meglocsoljuk,
majd tanyasi sercegős tepertővel gazdagítjuk.

Dödölle serpenyőben pörccel, sült hagymával, tejföllel,
ahogy a Nagyi tanította

2 390 Ft

Ungarische Kartoffelnknödel (dödölle) mit Speck Sauerrahm und Zweibel
Hungarian potato noodles with onion, bacon and sourcream
A dödöllét sült hagymával összeforgatjuk, meghintjük szalonna pörccel és tejföllel tálaljuk.

Rántott sertésszelet/csirkemellfilé (1 szelet)
hasábburgonyával és ketchuppal

2 390 Ft

Gebackener panierter Schweine/Hähnchenfilet (1 Scheibe)
mit Pommes und Ketchup
Fried pork/chicken fillet (1 slice)
in breadcrumds with French fries and ketchup
A klasszikus módon panírozott gyermekek kedvencét
ropogós hasábburgonyával és ketchuppal tálaljuk.

Rántott trappista sajt (1 szelet) tartármártással és párolt rizzsel
Gebackener Käse (1 Scheibe) mit Reis und Sauce Tartare
Breaded cheese (1 slice) with steamed rice and tartar sauce
Trappista sajtunkat „kabátba” öltöztetjük, majd forró zsíradékban aranybarnára sütjük.
Házi készítésű tartármártással és párolt rizzsel tálaljuk.

Sümeg város látképe egy régi képeslapról

2 390 Ft

Főételek

Hauptgerichte

Main dishes

Harcsapaprikás kapros túrós csuszával

4 190 Ft

Welsfillet Paprikasch mit Topfenfleckern und Dill
Cat-fish fillet stew in paprika style with pasta, cottage cheese and dill
A harcsafilé darabokat ízletes paprikás alappal összefőzzük,
majd sercegős túrós csusza ágyon tálaljuk, kaporral ízesítjük.

Konfitált tarja langyos szalonnás káposztával
és házi steak burgonyával

4 290 Ft

Konfiten Schwein Chopf mit lauchwarm Speck Kraut
und hausgemachten Steakkartoffeln
Confited pork with steamed cabbage and steak potatoes
Sertéstarját bő zsírban, alacsony hőfokon hosszú ideig sütünk,
melyet szalonnás alapon párolt fehérkáposztával, fűszeres burgonyagerezdekkel tálalunk

Babos káposzta füstölt főtt csülökkel, házi tejföllel

3 690 Ft

Bohnen Sauerkraut mit geräucherten,
gekochten Schweinshaxe mit hausgemachten Sauerrahm
Homemade sauerkraut with bean and smoked,
cooked knuckle of pork and sourcream
Savanyú káposztát babbal dúsítunk, füstölt főtt csülökkel tálaljuk,
majd tejföllel megkoronázzuk.

Rántott csirkemell hasábburgonyával (2 szelet)

3 890 Ft

Gebackene Hähnchenbrust mit Pommes Frites (2 Scheibe)
Breaded chicken fillet with French fries (2 slice)
A húsokat bécsi bundában kisütjük és sült burgonyát adunk mellé.

Óriás rántott sertésborda hasábburgonyával
Gebackener Schwein Karreerose mit Pommes Frites
Breaded pork with french fries
A húsokat bécsi bundában kisütjük és ízletes hasábburgonyával tálaljuk.

,,Csekély s�er�eményeimet iparkodásom mellett leginkább .
a� ő hív s�eretetének, segedelmének, maga megvonásának .
és okos ga�dass�onyságának kös�önhetem.”
Kisfaludy Mórné fényképe

4 190 Ft

Bőrös sertéssült ízletes pecsenyelével,
párolt káposztával és hagymás törtburgonyával

3 890 Ft

Knuspriger Schweinebraten mit gedünstetem Kraut
und Stampfkartoffel mit Zwiebel
Crispy roasted pork with steamed cabbage
and mashed potatoes with onion
A tanyasi bőrös sertéshúst omlósra sütjük, tálaláskor pecsenyeszafttal locsoljuk meg.
Köretnek puhára párolt lilakáposztát és hagymás törtburgonyát szolgálunk fel.

Töltött borda Sobri módra párolt rizzsel
és hagymás törtburgonyával

4 390 Ft

Schweinekotelett auf „Sobri“ Art (gefüllt mit Wurts und Käse)
mit gedünstetem Reis und Zwiebelkartoffeln
Breaded pork stuffed with sausage and chesse with rice
and mashed potatoes with onion
A kiklopfolt fűszerezett karajszeleteket, házi készítésű parasztkolbásszal, trappista sajttal
töltjük és bundázzuk, párolt rizzsel és hagymás törtburgonyával tálaljuk.

Kemencében sült libacomb párolt káposztával,
hagymás törtburgonyával

5 990 Ft

Gansekeulebraten mit Rotkraut, Stampfkartoffeln und Zwiebeln
Goose leg baked in oven served with steamed cabbage,
mashed potatoes and onion
A pácolt libacombokat kíméletesen szaftosra sütjük,
majd foghagymás páclével megkenjük és ropogósra pirítjuk annak bőrét.
Puhára párolt lilakáposztával és hagymás törtburgonyával tálaljuk.

Sous vide sertésszűz pirított gombával, házi steak burgonyával

4 590 Ft

Sous Vide Jungfernmedallions mit Waldpilz und Steak Kartoffeln
Sous vide pork tenderloin with forest mushroom and steak potatoes
Tanyasi sertésszűzérmét sous vide-álunk, pirított gombával, házi steakburgonyával tálalunk.

Hagymás marhaszeletek házi steak burgonyával

5 290 Ft

Zwiebelrostbraten mit Steak Kartoffeln
Roast beef served with steak potatoes
Az omlós és ízletes marhahúshoz házi steak burgonyát párosítunk,
majd ropogós aranybarnára sült hagymakarikákkal koronázzuk meg.

Tanyasi sertéspörkölt házi galuskával
Schweingulasch mit hausgemachten Nockerln
Pork stew in ‘farmhouse’ style with homemade noodles
Üvegesre pirított vöröshagymán megfuttatjuk a kockára vágott sertéscombot,
melyet készre párolunk, házi készítésű galuskával tálaljuk.

3 790 Ft

Tálak

Platten

Plates

Szegedy Róza tál (2 személyes)

(Sült libacomb, rántott harcsafilé, bőrös sertéssült, vegyes köret)

8 990 Ft

Platte für 2 Personen auf „Szegedy Róza“ Art
(Gänsekeule, Gebackenes Welsfilet, Knuspriger,
Schweinbraten mit gemischter Garnierung)

‘Szegedy Róza plate’ (for 2 person)

(Goose leg, breaded cat-fish fillet, crispy roast pig, mixed garnish)
Ízletes kemencében sült libacombot, bundázott harcsafilét,
ropogós bőrös sertéssültet tálalunk párolt rizzsel és hasábburgonyával.

Kisfaludy Sándor lakomája (4 személyes)

(2 db sült libacomb, töltött borda Sobri módra, konfitált tarja
kakastaréj szalonnával, bőrös sertéssült, vegyes köret)

Platte für 4 Personen auf „Kisfaludy Sándor“ Art

(2 Stück Gänsekeule, Schweinkotelett gefüllt mit Wurst und Käse
„Sobri“ Art, Konfitaten Schwein Chopf, Knuspriger Schweinbraten
mit gemischter Garnierung)

‘Kisfaludy Sándor’ plate (for 4 person)

(2 pieces of Goose leg, breaded pork stuffed with sausages,
cheese, pork chops with garlic sauce, crispy roasted pork,
served with mixed garnish)
Ízletes kemencében sült libacombot, sajttal és kolbásszal töltött Sobri bordát, konfitált
tarját kakastaréj szalonnával és ropogós bőrös sertéssültet tálalunk vegyes körettel.

Szegedy Róza és férje Kisfaludy Sándor

16 990 Ft

Dess�ertek

Nachspeisen

Desserts

Totyogós túrós palacsinta édes citrusos tejföllel (2 db)

1 690 Ft

Palatschinken mit Topfen and Sauerrahm
Pancakes with cottage cheese and sour cream
A palacsintákat édes túróval töltjük és édes citrusos tejföllel leöntjük.

Palacsinta kívánság szerint (2 db)

1 290 Ft

2 Stück Palatschinken mit Marmalade, Kakao oder Zimt
2 pieces of pancakes with jam, cocoa or cinnamon
Két palacsintát a vendégek ízlése szerint lekvárral, kakaóval vagy fahéjjal megtöltünk,
végezetül meghintjük porcukorral.

Meggyes pite vanília öntettel

1 190 Ft

Kirschkuchen mit Vanille-Soße
Homemade pie with sour cherry and vanilla sauce
Meggyes, édes kevert tésztát készítünk és sütés után vanília öntettel tálaljuk.

Somlói galuska

1 490 Ft

Somlauer Nockerln
Sponge cake with chococream and whipped cream
Házi készítésű, tradicionálisan készült somlói galuska, ahogyan a Nagyi tanította.

Bailey’s-es forrócsoki tejszínhabbal

1 990 Ft

Heiße Chocolade mit 2 cl Bailey’s und Sahne schaum
Hot chocolate flavoured with 2 cl Bailey’s and whipped cream
Krémesre főzött forrócsokit 2 cl Baileys-sel felöntünk, majd tejszínhabbal tálaljuk.

A csárda épülete az 1900-as évek elején

A csárda napjainkban

Saláták

Salaten

Salads

Káposztasaláta

790 Ft

Krautsalat · Cabbage salad

Ecetes almapaprika

790 Ft

Essigpaprika · Pickled paprika

Csemegeuborka

890 Ft

Essiggurken · Cucumber

Vegyes savanyúság

890 Ft

Gemischter Salat · Assorted pickles

Köretek

Beilagen

Garnishes

Párolt rizs

900 Ft

Reis · Steamed rice

Hasábburgonya

990 Ft

Pommes Frites · French fries

Házi galuska

990 Ft

Hausgemachte Nockeln · Homemade noodles

Hagymás törtburgonya

790 Ft

Stampkartoffeln mit Zwiebeln · Mashed potatoes with onion

Steak burgonya
Steakkartoffeln · Steak potatoes

990 Ft

Italok
Üdítőitalok

Getränke

Drinks

Alkoholfreie Getränke

Softdrinks

Házi limonádé (citrom, málna, bodza)

1 100 Ft/0,5 l
2 200 Ft/1 l

Hausgemachte Limonade (Zitrone, Himbeere, Holunder)
Homemade lemonade (lemon, raspberry, elderflower)

NaturAqua szénsavas, szénsavmentes ásványvíz 0,33 l
Mineralwasser mit Kohlensäure, ohne Kohlensäure
Mineral water carbonated, non-carbonated

/Flasche /bottle

NaturAqua szénsavas, szénsavmentes ásványvíz 0,75 l
Mineralwasser mit Kohlensäure, ohne Kohlensäure
Mineral water carbonated, non-carbonated

550 Ft/üveg

1 000 Ft/üveg
/Flasche /bottle

Coca-Cola / Coca-Cola Zero 0,25 l

600 Ft/üveg /Flasche /bottle

Fanta Narancs 0,25 l

600 Ft/üveg /Flasche /bottle

Fanta Orange

Kinley Gyömbér / Kinley Tonic 0,25 l

600 Ft/üveg /Flasche /bottle

Kinley Ingwer / Tonik · Kinley Ginger / Tonic

Cappy (almalé, őszilé, narancslé) 0,25 l

650 Ft/üveg /Flasche /bottle

Cappy (Apfelsaft, Pfirsichsaft, Orangensaft)
Cappy (apple juice, peach juice, orange juice)

Szódavíz
Sodawasser · Sodawater

100 Ft/dl

Meleg italok

Heiße Getränke

Hot drinks

Forrócsoki (klasszik, mogyorós csokoládé, fehércsokoládé)

990 Ft

Heiße Schokolade (Schokolade, Haselnuss-Schokolade, weiße Schokolade)
Hot Chocolate (classic, hazelnut chocolate, white chocolate)

Gardenhouse tea
(erdei gyümölcs, kamilla, citrom, menta, zöld tea,
hársfa, áfonya, csipkebogyó, earl grey, darjeeling)

990 Ft

Gardenhouse Tee
(Waldfrüchte, Kamille, Zitrone, Minze, grüner Tee,
Linde, Heidelbeere, Hagebutte, Earl Grey, Darjeeling)
Gardenhouse tea
(forest fruit, chamomile, lemon, mint, green tea,
linden, blueberry, rosehip, earl grey, darjeeling)

Kávék

Kaffee

Coffees

Espresso

650 Ft

Ristretto

650 Ft

Espresso Macchiato

700 Ft

Americano

700 Ft

Capuccino

800 Ft

Caffe Latte Macchiato

900 Ft

Sörök

Biere

Beers

Dreher Classic 0,33 l

600 Ft/üveg

Dreher Bak barnasör 0,5 l

950 Ft/üveg

dunkles Bier · dark beer

HB búzasör 0,33 l

800 Ft/üveg

Weizenbier · wheat beer

Alkoholmentes sörök
Alkoholfreie Biere Alcohol-free beers
Dreher 24 meggy-szeder 0,33 l

700 Ft/üveg

Kirsch-Brombeere · cherry-blackberry

Dreher 0,5 l

Csapolt sörök

800 Ft/üveg

Bier vom Fass

Draught beers

Dreher 0,3 l

600 Ft

Dreher 0,5 l

1 000 Ft

Röviditalok

Spirituosen

Aperitifs

Zwack Unicum 4 cl

1 400 Ft

Jägermeister 4 cl

1 400 Ft

Finlandia vodka 4 cl

1 300 Ft

Remy Martin XO Cognac 4 cl

4 800 Ft

Baileys Irish Cream Liqueur 4 cl

1 200 Ft

Jack Daniel’s Tennessee Whiskey 4 cl

1 300 Ft

Bombay Gin 4 cl

1 600 Ft

Pálinkák

Fruchtbrände

Fruit Spirits

Pannonhalmi Birs, Szilva, Cigánymeggy,
Barack, Irsai Olivér szőlő pálinka 4 cl

1 400 Ft

Quitte, Pflaume, Zigeunerkirsche,
Aprikose, Traubenbrand Irsai Olivér pálinka
Quince, plum, gypsy cherry, apricot, Irsai Olivér grape pálinka

Pannonhalmi Málna pálinka 4 cl

2 000 Ft

Himbeere · raspberry

Pe�sgők

Sekt

Champagnes

Törley Gála

3 700 Ft/üveg /Flasche /bottle

Törley Talisman

3 700 Ft/üveg /Flasche /bottle

Törley Charmant Doux

3 700 Ft/üveg /Flasche /bottle

Kimért borok

Offene Weine

Open wines

Egly Pincészet Villa Rustica Olaszrizling – száraz fehér

600 Ft/dl

trocken weiß · dry white

Egly Róza – száraz rozé

600 Ft/dl

trocken rosé · dry rosé

Egly pincészet Villa Rustica Merlot – száraz vörös

600 Ft/dl

trocken rot · dry red

Tóth Tamás Öregbaglyashegy Cuvée – száraz vörös

550 Ft/dl

trocken rot · dry red

N&N Balatoni Ottonel Muskotály – édes fehér

500 Ft/dl

süß weiß · sweet white

Soproni Zweigelt Rozé Várúrnő bora – száraz rozé

500 Ft/dl

trocken rosé · dry rosé

Soproni Zweigelt Várúr bora – száraz vörös

500 Ft/dl

trocken rot · dry red

Palacko�ott borok

Flaschenweine

Csordás-Fodor Juhfark – száraz fehér

Bottled wines
5 100 Ft/üveg /Flasche /bottle

trocken weiß · dry white

Dubicz 1014 Sauvignon Blanc – száraz fehér

4 200 Ft/üveg /Flasche /bottle

trocken weiß · dry white

Szent Tamás Mád Furmint – száraz fehér

5 100 Ft/üveg /Flasche /bottle

trocken weiß · dry white

Bodri Kadarka – száraz vörös

5 300 Ft/üveg /Flasche /bottle

trocken rot · dry red

Vylyan Franc – száraz vörös
trocken rot · dry red

6 900 Ft/üveg /Flasche /bottle

Sümeg Vára

    A Sümegi Vár a könryezetéből 87 méterre kiemelkedő sziklákon, 270 méter tengerszint feletti magasságban épült. Észak-déli irányban hosszan elnyúlik, épületeinek és
védőfalainak szabálytalan sokszög alaprajza van. A Balatonfelvidék legnagyobb és legjobb állapotban megmaradt várromja. A várat 1282-ben említi először hiteles forrás,
bár a hagyomány szerint már a tatárjarás idején is állt, és IV. Béla király ekkor egy ideig
itt is lakott. A XIII. századtól kezdve a veszprémi püspök birtoka volt. A XVI. században
a török veszélyre való tekintettel a várat korszerűen kiépítették, megerősítették. A Dunántúli végvárrendszer fontos pontja lett, soha nem került török kézre. Mivel 1552‑ben
Veszprémet elfoglalták a törökök ettől kezdve 200 éven keresztül a veszprémi püspököknek itt volt a székhelyük.
    A várban 1544‑es évek táján létesített katonai szolgálatot Ridry Ferenc, majd később
Ridry András, akik egymással rokoni kapcsolatban állhattak. Ridry Ferenc nevét a helyi
hagyomány és néhai szépirodalmi munka a török csapatok elleni harcok hőstettével
övezi. Mindkét vitéz mestere volt a lesvetésnek, a bajvívásnak és a fegyverforgatás valamennyi ismeretének.
    1553‑ban Köves András veszprémi püspök olaszbástyákat építtetett a vár védőövének megerősítésére. Az Ő nevéhez fűződnek a vár legnagyobb építkezései.
A Rákóczi Szabadságharc idején a kuruc csapatok fontos utánpótlási helye, de 1709‑ben
árulás útján a császáriak kezére jut, akik 1713-ban hadgyakorlat ürügyén felgyújtották.
Ezzel a tető és gazda nélkül maradt vár szomorú pusztulásnak indult.
1954‑ben Koppány Tibor tervei alapján kezdte meg az újjáépítést az Országos Műemlék Felügyelőség. 10 évi gondos feltárással és állagmegóvással elejét vették a további
pusztulásnak.
    1989‑ben kapta meg az üzemeltetés jogát a vár jelenlegi kapitánya, s az Ő munkájának köszönhetően a várat folyamatosan karbantartják, építik. Az idegenforgalmi szezonban megelevenedik a vár élete, kovácsműhely, papírmerítő műhely, pékműhely működik a Sümegi vár udvarában.

A sümegi vár egykoron és napjainkban

The Castle of Sümeg

    The castle of Sümeg was built on cliffs rising above the surroundings as high as 87 meters (270 meters over sea level). It sweeps toward North and South and has an irregular,
multi-angular ground shape. The lenght of the castle is ca. 125 meters, its extreme with
is about 80 meters. Sümeg is one of the greatest and best survived castle-ruins in the
Balaton-Uplands.
    It is more than likely that the castle existed even during the reign of King Béla IV. and
according to the local tradition the king spent a short time here during the Mongol invasion in 1241. Later the castle got into the possession of the Episcopate of Veszprém.
The castle is mentioned for the first time in diplomas in 1318.
    The golden age of the castle began in the 16th century. In 1552, after the Turkish occupation of Veszprém, Sümeg became the residence of the bishops of Veszprém for
200 years. As the private property of the bishops, the castle belonged to the second line
of the border castles in Transdanubia. The Turks could never occupy it. After the Battle
of Mohács (1526), Commander András Csóron of Devecser, who was able to defend not
only the castle but the whole castenally as well, reported that both the castle and the
holding were in good state. Ferenc Ridry and his relative András Ridry, as a heroe of the
Turkish wars survived in the local tradition and in the literature, too. Both Ridrys were
outstanding and talented soldiers, and for their merits and heroism, the local inhabitans keep their memory fresh even today. In 1533, András Köves, Bishop of Veszprém
ordered to build Italian‑type bastions to enforce the defence-line of the castle. During
the Rákóczi War of Independence, Sümeg was an important supply post. But in 1709
the castle was delivered into the hands of imperial troops by treason and in 1713, under colour of military exercises it was burnt down. Since that time, the castle has been
given to slow and sorrowful destruction.
    The conservation of the picturesque ruins started in 1954 and it takes continues until
today. Since 1989, the castle was being renovated and reconstructed by the Papp family.

In the past Patio of the Castle of Sümeg and today

