
Érdemes ilyenkor időt hagyni a nézelődésre, végignézni 
azokat az épületeket, amelyek mellett máskor elmennénk. 
Választani egy múzeumot vagy egy mozit, és ott elidőzni. 
Mivel a nyaralások fontos eleme a gasztroélmények begyűj
tése, ezen a téren is érdemes keresgélnünk.  

A VÁROS ÍZEI
Beleshetünk például a piacok világába: nincs okunk sietni, 
hiszen nyaralunk, ezért mindent végignézhetünk, falatoz
hatunk a frissen vásároltakból vagy a piaci büfékből, vásá
rolhatunk olyat, amit sosem szoktunk, szóba elegyedhe
tünk az árusokkal, hátha van egy jó receptjük... Napközben 
akár ki is próbálhatunk egy éttermet, ebéd után egy 
fagyizót, este pedig beülhetünk egy bárba. Mintha csak 
nyaralnánk! A budapestieknek igazán könnyű dolga van 
ezen a téren (másoknak akár egy budapesti kirándulás is 
beleférhet az otthonnyaralásba), hiszen az utóbbi évek vál
tozásainak köszönhetően pezsgő gasztronómiai élet zajlik 
a fővárosban. Ma már van kitelepült éttermekkel működő 
piacunk, a Kelet divatos ízeivel és különféle kézműves 
sörökkel csábító bulinegyedünk, de még gasztroutcánk 
is! Utóbbit a Várban találjuk.

VÁRNEGYED, GASZTRONEGYED
A varázslatos hangulatú városnegyed ugyanis, hosszú 
szünet után, történelmi emlékei mellett végre gasztro
nómiai kínálatával is csalogatja a látogatókat. A Fortuna 
utca és környéke mára megtelt élettel, ízekkel. Az első 

fecske a Zsidai család hangulatos étterme, a Pierrot volt, 
ahol a romantikus környezet nem csak jól hangzó szlogen: 
itt 13. századi falak között kóstolhatunk bele a magyar 
konyha modern ízeibe, mindezt egy elegáns, magyar 
étteremben. Szezonális fogások, minőségi alapanyagok 
és újszerű klasszikusok jellemzik a helyet. (Mint pél
dául a leveles tésztában sült kacsacomb almás káposz
tával.) A mesés kerthelyiséget mindenképp próbáljuk ki 
nyáron! Szintén a Várban található és szintén Zsidaiék 
érdeme a modern bisztrók stílusát képviselő 21 Magyar 
Vendéglő. Önmeghatározása szerint „szindbádos gaszt
ronómiai élményt” nyújt, kliséktől mentesen, újszerűen. 
Hagyományos ízek, de a 21. század emberének igényeihez 
alakítva, kötetlen hangulatban. Ugyancsak a magyar kony
hára épül a Pest-Buda Vendéglő, ahol a nagymama otthonos 
ízeit és a legjobb magyar borokat találja a vendég. Aztán ott 
van a butikhotelként is működő, nagyon vagány Baltazár. 
A hotelrészen egyedileg berendezett, színek, dekorációk, 
vintage bútorok nagyon izgalmas összhangját adó szo
bákat találunk. Az étteremben pedig a katalán faszenes 
kemencéből, a Josperből isteni húsokat rendelhetünk. 
A komoly húsok mellett a vegetáriánusokra is gondolnak. 
A borok szerelmesei itt tudnak csak igazán hódolni szenve
délyüknek: a Kárpátmedence kínálatát előtérbe helyező, 
főleg természethű borokból álló borkínálat közel 200 tételt 
tesz ki. Ha pedig ízekben is utaznánk egyet, a Jamie’s Italian 
Budapestet ajánljuk: olasz konyha csúcsminőségben, mégis 
könnyeden. (x)

VEGYÜK BE A BUDAI VÁRAT!
Mi a teendő, ha már nagyon mennénk nyaralni, de (még) nem tehetjük? Nyaraljunk otthon! Az angol 
nyelvterületen staycation (a „maradni” jelentésű stay ige és a vacation összeolvasztása) néven emlegetett 
megoldás pofonegyszerű: érezzük magunkat jól ott, ahol vagyunk! Ha van kertünk, piknikezzünk benne! 
Ha csak teraszunk van, ott élvezzük a fagyikelyhet vagy az esti borozást! A programokat teljes mértékben 
időnkhöz és pénztárcánkhoz igazíthatjuk. Ha csak egy-két óránk van, egy kiadós séta vagy egy jó könyv 
lehet a program. Ha kicsit több, kiránduljunk helyben: sétáljunk a folyóparton, nézzük meg a környékbeli 
templomokat, menjünk el egy kiállításra! Ha pedig egy egész napunk van az otthoni szabadságra: fedezzük 
fel a városunkat, mintha csak turisták lennénk!

SZÖVEG  —
BOGOS ZSUZSANNA, 21 étterem

Baltazár Boutique Hotel, Grill Étterem és Bár Jamie's Italian Budapest

PestBuda Hotel és Bistro 21 Magyar Vendéglő

21 Magyar Vendéglő Café Pierrot


