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KEdvES vENdéGüNK
Ön a Soproni Gasztronómiai Kalauzunkat tartja a kezében.

Kiadványunk már 10 éve kalauzolja hazánk egyik legszebb városába látogató turistákat, vendégeket, 
átutazókat.

Sopron városa és környéke közkedvelt kirándulóhely, számos különleges, egyedülálló látványos-
sággal szolgál. Szerencsés helyzetben van az ide látogató, ugyanis erdei vendéglõk, útmenti csár-
dák mellett válogathat a város hangulatos éttermeinek és szálláslehetõségeinek kínálatából.

Kiadványunk, mely közel 40 étkezési lehetõséget kínáló egységet mutat be katalogizált rendszerben 
térképekkel, bizonyára sikeresen kalauzolja a régióba látogatókat.

Igyekeztünk a teljesség igényével élve felkeresni minél több Sopronban és közvetlen környezetében 
található vendéglõt.

Bízunk benne, hogy a kínálatunkban szereplõk valóban kellemessé, élvezetessé teszik vendégeink 
Sopronban és vonzáskörzetében eltöltött napjait.

Minden Kedves Vendégünknek kellemes pihenést, jó étvágyat kívánunk és visszavárjuk. 

LIEbER GAST
Sie halten die Ausgabe des Gastronomischen Wegweisers von Sopron in den Händen.

Unser Wegweiser führt die Turisten, Gäste und Durchreisende nun schon seit 10 Jahren in einer der 
schönsten Städte Ungarns.

Die Stadt Sopron und seine Umgebung sind ein beliebtes Ausflugsziel, es bietet zahlreichen aus-
sergewöhnliche und einzigartige Sehenswürdigkeiten. Der Besucher kann neben Waldrestaurants, 
Tschardas am Strassenrand auch aus gemütlichen Restaurants in der Stadt wählen.

Unser Wegweiser, der mehr als 40 Restaurants in alfabetischer Reihenfolge mit Karten vorstellt, 
wird Sie erfolgreich durch unsere Region führen.

Wir haben versucht mit Anspruch auf Vollständigkeit mehrere Restaurants in Sopron und Umge-
bung aufzusuchen.

Wir hoffen, dass wir mit unserem Wegweiser die Aufenthalt der Gäste in Sopron und Umgebung 
wirklich angenehm und Genussreich machen können.

Allen Gästen gute Erholung, guten Appetit und auf ein Wiedersehen.

GASZTRONÓMIAI
KALAUZ Gastronomischer Wegweiser



[ bAccHUS éTTEREM ][01]

Az óvárosban a Kettõs római várfal tövében 
várjuk éttermünkben. Magyaros ételek bõ 
választékát kínáljuk a hozzánk betérõknek. 
Saját szõlészetünk és házi készítésû minõségi 
boraink (Kékfrankos, Zöld Veltelini, Caber-
net Savignon, Irsai Olivér) is felkelthetik az 
érdeklõdésüket.

In der Altstadt, am Fuss der doppelten 
römischen Burgmauer erwarten wir Sie in 
unserem Restaurant. Wir bieten unseren Gäs-
ten eine reiche Auswahl an ungarischen Spezi-
alitäten. Unser eigenes Weingut und hausge-
machte Qualitätsweine könnten Ihr Interesse 
erwecken (Blaufränkischer, grüner Veltelini, 
Cabernet Savignon, und Andere).

KARTE A: c4

9400 Sopron, Szent György u. 15. 
Tel.: (+36) 99/340 017 
Nyitva tartás: 11–22 h 
Férôhely: étterem 50 fô, kerthelyiség 40 fô

[ cOLUMbUS éTTEREM ][02]

9400 Sopron, várisi u. 1. 
Tel./Fax: (+36) 99/329 070 
picolot@t-online.hu  
www.columbussopron.hu 
Nyitva tartás: 11–23h

Éttermünk különleges tengeri ínyencsége-
ket, édesvízi halakat és a tradicionális kony-
ha remekeit kínálja, kívánsága szerint nagy 
választékban. Bõséges kínálat Magyarország 
csúcsboraiból. Éttermünk közvetlenül a Hotel 
Lővér és a Hotel Fagus között található.

Wir bieten Ihnen eine grosse Auswahl von 
Meeres- und Süßwasserfisch Delikatessen, 
Leckerbissen der traditionellen Küche, alles 
zubereitet nach Ihren Wünschen. Eine reiche 
Auswahl an Ungarns Spitzenweinen. Unsere 
Restaurant  befindet sich in unmittelbahren 
nähe von Hotel Lővér und Hotel Fagus.

KARTE A: d3

[ cORSO éTTEREM ][03]

9400 Sopron, várkerület 73. 
Tel./Fax: (+36) 99/340 990, (+36) 20/9 754 663 
E-mail: corsoetterem@chello.hu 
www.corsoetterem.hu 
Nyitva tartás: hétköznap 11–22h, v 11–16h

Egy cseppnyi Sopron a belváros szívében! 
Gazdag menüválaszték! Minden este és vasár-
nap délben bármely főételből egyet fizet kettőt 
kap! Hozza el partnerét, ismerőseit.

Ein kulinarisches Restaurant in der Innenstadt!  
Grosse Menuauswahl! Zwei für einen Preis! 
Bestellen Sie eine Portion Hauptspeise und 
bekommen Sie Zwei! Bringen Sie auch Ihren 
Partner mit!

KARTE A: c4

�



9400 Sopron, Balfi u. 10 
Tel./Fax: (+36) 99/506 711, (+36) 99/506 712 
E-mail: erhardt@borvendeglo.hu 
Honlap: www.borvendeglo.hu 
Nyitva tartás: H: szünnap, K–cS: 11.30h – 23h, 
P–SZ 11.30–24h, v 11.30–14.30h 
Férőhely: 150 fő + kerthelyiség: 50 fő

9400 Sopron, Széchenyi tér 13. 
Tel./Fax: (+36) 99/506 623, (+36) 99/506 621 
Nyitva tartás: H–cS: 7–21h, P–SZ: 7–22h, v: 8–21h 
Férőhely: 46 fő + terasz 90 fő

9400 Sopron, Lõvér krt. 64. 
Tel./Fax: (+36) 99/329 013 
szallas@dianapanziosopron.axelero.net 
www.hotels.hu/diana_sopron 
Nyitva tartás: egész évben 8–22h 
Férôhely: 50 fő + 12 fő különterem + 70 fő 

A Lővérek csodálatos környezetében kínálunk 
kényelmes szálláslehetőséget. Klimatizált 
éttermünkben, nyáron árnyas (fedett) kerthe-
lyiségünkben a magyar és nemzetközi kony-
hák ételeit ajánljuk egész évben.

In der hervorragenden Umgebung von Lővérek 
bieten wir angenehme Unterkunftsmöglich-
keiten. Unser klimatisiertes Restaurant bieten 
Ihnen das ganze Jahr über Leckerbissen der 
ungarischen und internationalen Küche.

[ dIÁNA PANZIÓ ][04]

[ dÖMÖTÖRI cUKRÁSZdA ][05]

Az Erhardt Étterem-Borpince Soproni törté-
nelmi belvárosában, a Poncichter-negyedben 
található. Borkóstolókkal, borvacsorákkal, 
boros-programokkal, a Soproni Borvidék 
borászatainak teljes palettájával várjuk 
Kedves Vendégeinket! Figyelmükbe ajánljuk 
továbbá 40 fős konferenciatermünket, és a 
nyári időszakban árnyas grillteraszunkat. 
„Erhardt Étterem-Borpince: A Soproni Borvi-
dék egy helyen”

Die Neueröffnung unserer Gaststätte fand 
im Mai 2005. in der historischen Innenstadt 
Sopron statt. Unsere Liebe Gäste können im 
Restaurant-Gebäude zwei Weinkeller , meh-
rere stimmungsvolle „Stuben”, ein gemüt-
liches Gartenlokal und ein Konferenzsaal ent-
decken. Mit unserer Weinkarte möchten wir 
die ganze Palette der Winzer, die die Sopro-
ner Weingebiet repräsentieren vorstellen. 
Erhardt Restaurant-Weinkeller: „Das Sopro-

ner Weinbaugebiet an einem Ort”

KARTE A: d3

KARTE A: b4

Élvezze a habos kávékülönlegességek, finom 
sütemények és torták ízét a belváros pezsgő 
életű kávéházában.

Genießen Sie den Geschmack der Kaffeespe-
zialitäten mit Sahne, der feinen Bäckereien 
und Torten in dem lebhaften Kaffeehaus der 
Innenstadt.

KARTE A: c1

[ ERHARdT éTTEREM ][06]
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9400 Sopron, Pócsi u. 21 
Telefon / Fax: (+36) 99/335 270, (+36) 99/313 746 
E-mail: info@feherrozsa.hu 
Honlap: www.feherrozsa.hu 
Nyitva tartás: 11–23h 
Férőhely: 30 fő + dohányzó + 50 fő nem dohányzó 
+ 30 fő borozó + 60 fő terasz

9400 Sopron, Ady Endre út 112. 
Tel./Fax: (+36) 99/336 043 
E-mail: ferenczipansio@freemail.hu 
Nyitva tartás: mindennap 12–23h

9400 Sopron Előkapu 2–4. 
Tel./Fax: (+36) 99/505 958, (+36) 99/505 959 
Nyitva tartás: 11–22h 
Férőhely: 70 fő + terasz 80 fő

Sopron történelmi belvárosában, a Tűztorony 
lábánál várjuk Kedves Vendégeinket hangula-
tos éttermünkben és a hozzá tartozó  romkert 
teraszunkon. A több, mint 50 különböző halétel 
(halspecialitások 7 fajta halból, 5 féle halász-
lé) mellett étlapunkon megtalálhatók a sertés, 
szárnyas, marha és vad ételkülönlegességeink 
is.

In der historischen Innenstadt von Sopron, am  
Fuß des Feuerturms warten wir auf unsere 
lieben Gäste in unserem stimmungswollen 
Restaurant  und auf der dazuhörenden Ruine-
Terasse. Wir bieten über 50 verschiedene Fisch-
gerichte (Fischspezialitäten aus 7 Fischsorten, 
5 verschiedene Fischsuppen) sowie Schwein, 
Geflügel, Rind-und Wildspezialitäten.

KARTE A: b4

Sopron kertvárosában, zöldövezeti, családi 
házas, csendes környéken található. Kert és 
teraszok, étterem, reggelizési lehetőség.

Unseres Familienrestaurant befindet sich in 
Sopron, in ausseren Bezirk, wo Umgebung ist 
ruhig, in der nähe der Berge.

KARTE A: b4

[ FOGAS éTTEREM ][09]

[ FErEnczi Panzió – BánFalvi KiSvEndéglő ][08]

Házias ízekkel, alacsony árakkal, hangulatos 
kerthelyiséggel várjuk kedves vendégeinket. 
Minden csütörtökön élőzene.

Wir erwarten unsere liebe Gäste mit unga-
rischen Speise, billigen Preise und Garten. 
Donnerstags immer „Livemusic”.

KARTE A: b4

[ FEHéR RÓZSA FOGAdÓ ][07]
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[ FÓRUM PIZZéRIA ][10]

Eredeti olasz pizzák fafűtéses kemencében, 
salátabár, lávakövön sült grillhúsok és házi 
tésztákból készült olasz ételspecialitások. 
Keresse megújult étlapunkat.

Originale italienische Pizza aus Stein geba-
cken, Salatbar, Grillgerichte und italienische 
Speisespezialitäten aus hausgemachten Teig-
waren, mit neuer Speisekarte.

9400 Sopron, Szent György u. 13. 
Tel.: (+36) 99/340 231; Fax: (+36) 99/523 112 
Nyitva tartás: egész évben 11–23h 
Férőhely: étterem 90 fő, terasz 60 fő

[ corvinuS Pizzéria éS Söröző ][11]

Történelmi környezetben a belváros  szívében a 
soproni Fő tér impozáns épületeiben találhatók 
éttermeink. A Tűztorony lábánál ízlelheti meg 
specialitásainkat és a soproni  borvidék kitűnő 
borait. Családi rendezvények,találkozók, céges 
összejövetelek és egyéb mulatságok meg-
rendezését vállaljuk. Borkóstolóval, olasz és 
magyar ételkülönlegességekkel várjuk  Kedves 
Vendégeinket. 60 férőhelyes pincénk kiválóan 
alkalmas csoportok fogadására.

Sie befinden unsere Restauranten am Haupt-
platz von Sopron in zwei historisches Gebäude. 
Mit Weinkosten, italienischen und ungarischen 
Speisespezialitäten erwarten wir unsere liebe 
Gäste. Unser Keller, mit 60 Sitzplätze ist her-
vorragend für Reisegruppen geeignet.

9400  Sopron, Fő tér 7–8. 
Telefon / Fax: (+36) 99/505 035, (+36) 99/505 028 
E-mail: kiskv@t-online.hu 
Nyitva tartás: corvinus: 11.30–22h 
Generális nyáron: 9.30–22h télen: 9.30–18h

[ GINO cUKRÁSZdA ][12]

A ház különleges éke a GINO Cukrászda, ahol 
a ház cukrászműhelyéből kikerülő sütemé-
nyek, torták, különleges édességek és fagylal-
tok csábítják a hozzánk betérőket. Válogatott 
alapanyagokból készülnek azok a desszertek, 
amelyeket helyben is kipróbálhatunk, vagy 
magunkkal is vihetünk különleges tortadobo-
zokban. A városban kizárólag itt kapható, ere-
deti olasz receptúra alapján készített fagylaltot 
is érdemes megkóstolni, akár tölcsérben akár 
kehelyben, melyet a cukrászda saját teraszán 
is kényelmesen elfogyaszthatunk.

Sopron 9400 Lackner K. u. 33/a 
Tel./Fax: (+36) 99/555 855 
E-mail: mediterrano@mediterrano.hu 
Honlap: www.mediterrano.hu 
Nyitva tartás: H–v: 8–20h 
Férőhely: 10 fő, terasz 30 fő 

KARTE A: b4

KARTE A: c1

KARTE A: d3
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9400 Sopron, Lackner K. u. 33/a 
Tel./Fax: (+36) 99/555 844 
E-mail: mediterrano@mediterrano.hu 
Nyitva tartás: H–P, v: 9–24 , SZ: 9–02 
Férőhely: 60 fő, terasz 30 fő 
www.mediterrano.hu

9400 Sopron, várkerület 8. 
Tel./Fax: (+36) 99/340 256 
www.restaurantguide.hu/graben 
Nyitva tartás: H–SZO: 8–22h 
Férőhely: 65 fő + 120 fő terasz

cím: 9400 Sopron, Jégverem u. 1. 
Telefon / Fax: (+36) 99/510 113  
E-mail: jegverem@jegverem.hu 
Honlap: www.jegverem.hu 
Nyitva tartás: 11–23h 
Férőhely: 80 fő + 80 fő terasz

A belvároshoz közeli régi poncichter-negy-
edben, csendes környéken található Jég-
verem Fogadó, hangulatos éttermében óriási 
adagokkal és baráti árakkal várja vendégeit. 
Színvonalas kiszolgálással, kultúrált környe-
zetben kínáljuk a hazai és a nemzetközi kony-
ha minden finomságát. Egy feledhetetlen 
vacsora után akár nyugovóra is térhet nálunk, 
hiszen családias éttermünk mellett 2 és 4 
ágyas szobáink is rendelkezésére állnak.

Nahe der Innenstadt, in dem alten Ponzichter-
Viertel, befindet sich der Gasthof Jégverem 
(Eiskeller) Das stimmungsvolle Restaurant 
erwartet seine Gäste mit riesigen Portionen 
und freundlichen Preisen. Die Leckerbis-
sen der heimischen und der internationalen 
Küche werden in kultivierter Umgebung, mit 
niveaunvoller Servierung, angeboten. Zwei- 
und Vierbett-Zimmer stehen unserem Gästen 
auch zur Verfügung. 

Sopron történelmi belvárosának sétálóutcájá-
ban családias hangulatú pinceterem terasszal. 
Ételeinket a régi magyaros ízek szerint készít-
jük, de megtalálhatók a modern konyha ételkü-
lönlegességei is.

In der historischen Innenstadt von Sopron in 
der Fußgängerzone ein Kellerraum mit Terasse 
mit familiärer  Stimmung. Wir machen unsere 
Speisen nach alten ungarischen Geschmack 
aber Sie finden auch Speisen der modernen 
Küche.

A Caffe Gino napközben klasszikus kávéház 
illatos kávékkal és kávékülönlegességekkel, 
ínycsiklandó süteményekkel és tortákkal várja 
vendégeit. Az édességek mellett könnyű egy-
tálételek – levesek, friss és ropogós saláták, 
tészták, mediterrán szendvicsek – elfogyasz-
tására is lehetőség nyílik. A nap végén, kora 
estétől divatos szórakozóhellyé, koktélbárrá 
alakul.

[ GRAbEN éTTEREM ][14]

[ GINO cAFFE KÁvéHÁZ éS KOKTéLbÁR ][13]

KARTE A: b4

KARTE A: b4

KARTE A: c3

[ JéGvEREM FOGAdÓ ][15]
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9400 Sopron Szárcsa u. 3. 
Tel./Fax: (+36) 99/326 349 
Nyitva tartás: mindennap 17–23h 
Férőhely: 55 fő

Nyílt tűzön sült ételspecialitások, palackozott 
minőségi borok.

Auf offenen Feuer gegrillte Speisen, flaschen 
Weinen.

[ KATLAN bOROZÓ ][16]

„……ahol a teázás valódi élménnyé válik” Az 
önök egészségéért, az élvezhetőbb ízekért teá-
inkat molekulárisan tisztított vízből készítjük! 
120 féle tea: fekete, zöld, gyümölcs, rotbush, 
wellness, kancsók, csészék, kiegészítők, aján-
dék tárgyak, csokoládék, marcipánok. Liszt 
Ferenc utazásait bemutató kiállításunk díjtala-
nul látogatható!

Austellung über die Reisen des Ferenc Liszt 
Schokolade-Tee-Kaffehaus wo das Teetrinken 
zum Erlebnis wird. 120 verschiedene Teearten, 
Torten, Kaffee, Bier, Wein, Schnapps, Souve-
nirs, Dekorkästchen. Für Ihre Gesundheit, für 
den besten Geschmack machen wir die Tees 
mit molekular gereinigten Wasser!

9400 Sopron, Szent György u. 12. Eggenberg ház 
Telefon / Fax: (+36) 99/323 407 
E-mail: liszt.szalon@freemail.hu 
Honlap: www.lisztszalon.hu 
Nyitva tartás: H–v: 10–22h 
Férőhely: 80 fő

Hagyományos Étterem – Söröző , melegkony-
hás „ Pub” várja önöket . Vendégeink számára 
az étlapunk gazdag választéka mellett hétköz-
naponként kétféle menüt is kínálunk. Szórako-
zási lehetőség: Péntekenként élőzene ( jazz, 
blues ) Szombatonként Sláger-nosztalgia 
disco  Sztár Dj-vel.

Traditionelle Restaurant- Bierstube, Pub mit 
warmer Küche  erwartet Sie. Neben den rei-
chen Auswahl bieten wir unseren Gästen an 
Werktagen auch zwei verschiedene Menüs an. 
Unterhaltungsmöglichkeiten: Freitags Live-
music (Jazz, Blues), Samstags mit nostalgie 
Disco mit Star Dj.

9400 Sopron Gyár u. 1. 
Telefon / Fax: (+36) 99/333 355 
E-mail: info@oldboyssopron.hu 
Honlap: www.oldboyssopron.hu 
Nyitva tartás: H–cS 8–22h, P 8–22h 
 SZO 8–4h, v 10–22h 
Férőhely: 160 fő

KARTE b: A2

KARTE A: d3

KARTE A: d2

[ LISZT SZALON TEA- cSOKOLÁdé- KÁvéHÁZ ][17]

[ old BoyS éttErEm éS Söröző  ][18]
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Sopron, várkerület 108. 
Telefon / Fax: 99/340 933 / 99/340 089 
E-mail: papajoe@papajoe.hu 
Honlap: www.papajoe.hu 
Nyitva tartás: v–SZE: 11–24h, cS–SZO: 11–02h 
Férőhely: 140 fő + teraszok 140 fő

Igazi „western country” steakhouse! Fapará-
zson sült húsokkal, 100 -féle whisk(e)yvel, a 
soproni borvidék legjobb boraival, különleges 
szivarokkal várjuk kedves Vendégeinket!

Richtiges „Western Country” Steakhouse! Auf 
Holzkohle gegrillte Steaks, 100 Sorten von 
Whisk(e)y, die besten Weine des Soproner 
Weingebiets warten auf unsere werten Gäste!

[ PAPA JOE’S SALOON & STEAKHOUSE ][19]

[ PERKOvÁTZ-HÁZ ][20]

9400 SORPON, SZécHENYI TéR 12. 
Telefon / Fax: 99/316 839 
E-mail: perko@vnet.hu 
Honlap: www.perkovatz-haz.hu 
Nyitva tartás: 10.30–01h 
Férőhely: étterem 90 fő, különterem 50 fő, 
 terasz 60 fő

Neves gasztronómiai múlttal rendelkező, kli-
matizált étterem, mely 1924-óta üde színfoltja 
a soproni vendéglátásnak. A kedves vendég 
közel száz étel közül választhat és, hogy a torka 
se maradjon szárazon hét féle csapolt sör és a 
sopron-ruszti borvidék neves nedüivel várják. 
A Perkovátz-Ház egy az angol köntösbe öltö-
zött, hamísítatlan soproni vendéglő.

Ein über eine namhafte gastronomische Ver-
gangenheit verfügendes, klimatisiertes Res-
taurant, das seit 1924 ein frischer Farbtupfer 
des Soproner Gastgewerbes ist. Der werte 
Gast kann unter fast einhundert Gerichten 
wählen und, damit auch seine Kehle nicht 
trocken bleibt, erwarten ihn sieben Sorten 
Zapfbier und die bekannten Säfte  des Weinan-
baugebiets Sopron-Rust. Das Perkovátz-Haus 
ist ein äußerlich im englischen Stil verpacktes, 
waschechtes Soproner Restaurant.

Az étterem hangulatos, boltozatos tere, a 
ropogós pizza és a jó korsó sör ínycsiklandó 
íze méltán teszi a város egyik legkedveltebb 
helyévé a sörözőt.

Die stimmungsvollen, gewölbten, rustika-
len Räumlichkeiten des Restaurants, der 
Geschmack der knusprigen Pizza und eines 
guten Krügel Bieres machen die Pizzeria wohl-
verdient zu einem der beliebtesten Lokale der 
Stadt.9400 Sopron várkerület 112. 

Tel./Fax: (+36) 99/342 900 
Nyitva tartás: H–cS 10–24h, P–SZO 10–1h, 
v 10–24h 
Férőhely: 65 fő

KARTE A: c4

KARTE A: b3

KARTE A: b4

[ Söröző a róKalyuKhoz ][21]
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9400 Sopron lővér krt. 69. 
Telefon / Fax: (+36) 99/316 183 
E-mail: sasfogado@vipmail.hu 
http://sasfogado.uw.hu 
Nyitva tartás: H–v: 7–22h 
Férőhely: 40 fő + 60 fő terasz

[ RONdELLA éTTEREM bOROZÓ éS PIZZéRIA ][22]

Családias hangulatú étterem a belváros szí-
vében, melyben egy borozó és látványpizzéria 
is van. Állandó akciók! Naponta 15 féle menü 
400–600 Ft. Péntek szombat élőzene! Cso-
portok étkeztetését is vállaljuk.

Rondella Gasthaus, Weintstube und Pizzerie. 
Familiärische Stimmung im Gasthaus. Es ist 
im Herz der Stadt. Ständige Aktion! Täglich 15 
artiges Menu zwischen 400–600Ft. Am Frei-
tag und am Samstag gibt es lebende Musik. 
Wir übernehmen Gruppenspeisung.

KARTE A: b3

Sopron, Szent György u. 12–14. 
Tel.: (+36) 99/312 346, Fax: (+36) 99/315 518 
Nyitva tartás: H–cS 10–24h, P–SZO 10–02h, 
 v 10–24h 
Férőhely: 110 fő

[ ROSENGARTEN HOTEL & éTTEREM ][23]

Frissensültek gazdag választékát kínáló étla-
punk és mindig aktuális heti ajánlatunk igazi 
gasztronómiai élvezeteket nyújt. Cukrászatunk 
friss házi különlegességgel csábítja önt.

Unser Restaurant bietet Ihnen einen wahren 
Gastronomischen Genuss. Mit einer reichen 
Auswahl an frischgebratenes auf der Speise-
karte und mit neuen Angeboten jede Woche. 
Unsere Konditorei lockt Sie mit frischen Häus-
chen Spezialitäten. 9400 Sopron Lackner Kristóf u. 64. 

Telefon / Fax : (+36) 99/513 613, (+36) 99/513 633 
E-mail: reservation@rosengarten.hu 
www.rosengarten.hu 
Nyitva tartás: egész évben 
Férőhely: 310 fő étterem+ 100 fő terasz

A Lővérekben kínáljuk panziónk szolgálta-
tásait az Önök minél kellemesebb pihenése 
érdekében. 24 férőhellyel rendelkezünk, 
1-2-3-4 ágyas, fürdőszobával, televízióval 
ellátott szobákban szállhatnak meg vendé-
geink. Panzió részeként működő éttermünk 
egész éven át 8–22 óráig melegkonyhával 
várja Vendégeit. Vállaljuk családi rendezvé-
nyek, baráti összejövetelek lebonyolítását.

Hier mitten in den Lővérek bieten wir Ihnen 
unsere Dienstleistungen zur angenehmen 
Erholung an. Wir haben im Haus 24 Betten, 1-
2-3-4 Bettenzimmer mit Bad und Fehrnseher. 
Das zur Pansion gehörende Restaurant erwar-
tet das ganze Jahr von 8–22 Uhr mit warmer 
Küche. Wir warten unsere liebe Gäste. Wir 
übernehmen die Abwicklung von der Familien-
veranstaltungen und Freudezusammenkünfte.

[ SaS Fogadó Söröző ][24]

KARTE A: c4

KARTE A: c4
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9400 Sopron, Kossuth L. u. 49. 
Tel.: (+36) 99/311 432 
Nyitva tartás: 10–23 h 
Férôhely: étterem 45 fô, kerthelyiség 60 fô

Különleges ételekkel, házinyúl specialitásokkal 
és a modern táplálkozás ételkülönlegességei-
vel várjuk Kedves Vendégeinket!

Wir erwarten unsere lieben Gäste mit Wildspei-
sen, Hasenspezialitäten und Speisen der 
modernen Küche.

[ SchmauSEr vEndéglő ][25]

[ SEllő grillvEndéglő ][26]

A festői Lővérek ódon villái közt található han-
gulatos grilléttermünk. Családias környezet-
ben, soproni és tájjellegű borokkal, különleges 
teákkal, grillspecialitásokkal várjuk a sétában, 
kirándulásban megpihenni vágyókat. Tavasztól  
csendes, nyugodt teraszunkon is felfrissülhet.

Im malerischen „Lővérek”, zwischen den alten 
Villen befindet sich unser stimmungsvolles 
Grillrestaurant. Wir erwarten Sie in familiärer 
Umgebung, mit soproner und landschaftlich 
geprägten Qualitätsweinen, mit Teespezia-
litäten, bzw frischgebratenen Speisen, und 
Grillgerichten. Ab Frühling können Sie sich 
auch auf unserer ruhigen, gemütlichen Teras-
se erholen.

9400 Sopron, Lánzséri u. 19. 
Tel./Fax: (+36) 99/321 863 
Nyitva tartás: H szünnap, K–SZO 16–24h 
 v 12–22h 
Férőhely: 35–40 fő

KARTE A: b3

KARTE A: c3

[ SPAGO éTTEREM ][27]

Sopron 9400 Lackner K. u. 33/a 
Tel./Fax: (+36) 99/555 833 
E-mail: mediterrano@mediterrano.hu 
www.mediterrano.hu 
Nyitva tartás: H–cS, v: 11–23h, P, SZO: 11–1h 
Férőhely: 110 fő, terasz 80 fő

A Spago valóban az a hely, ahol mindenki meg-
találja a saját ízlésének megfelelő konyhát. A 
Spago a finom levesek, ropogós, friss saláták, 
olasz tésztakülönlegességek, könnyű egy-
tálételek és desszertek otthona. Kényelmes 
és modern rattan fotelekben és kanapékban 
élvezheti a konyha remekeit. A legkisebbekre is 
gondoltunk, innen nyílik gyermekmegőrzőnk.

KARTE A: b4
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[ SZéLMALOM éTTEREM ][28]

Csendes környezetben várjuk Kedves Vendé-
geinket, kitűnő ételeinkkel és kiemelkedő bor-
kínálatunkkal. Nyáron hangulatos kerthelyiség 
áll az Önök rendelkezésére. Vállaljuk családi 
és céges rendezvények , lakodalmak, borkós-
tolók, és gasztro- estek lebonyolítását.

Wir erwarten unsere Liebe Gäste in einer 
sanften Umgebung mit ausgezeichnete Spei-
sen und Weinangeboten. Im Sommer stehen 
ein Gartenlokal zur Ihnen Verfügung. Wir abwi-
ckeln  auch: Familien- und Firmaveranstaltung, 
Hochzeit, Weindegustation, Gastroabend.

KARTE A: c3

Sopron egyik legszebb részén a Bécsi dombon 
várja vendégeit a magyaros stílusú étterem. A 
tágas helyiségek, a különterem céges és csalá-
di rendezvények helyszínei lehetnek. Igényesen 
kiépített játszótér várja a gyerekeket.  

In Sopron auffindbaren Restaurant liegt 5 km 
von der Grenze, auf einem der schönsten Grün-
gurteile von Sopron, auf dem Wienerberg. Das 
Restaurant ist echt ungarisch und rustikal 
ausgerüstet.

KARTE A: c4

Sopron patinás belvárosában a felújított Kon-
ferencia Központban várja vendégeit a Tercia 
Serház. A nyári szezonban hangulatos bel-
városi terasz és fagylaltozó várja a frissítőre 
vágyókat.

Das Restaurant ist geeignet für Empfang von 
160 Personen, stimmungsvolle Cafeterie und 
wartet auf die liebe Gäste eine schöne innen-
städtliche Terasse. Parken in der Innenstadt.

KARTE A: c3

9400 Sopron, Liszt Ferenc u. 1. 
Tel./Fax: (+36) 99/517 550, fax: (+36) 99/517 546 
E-mail: serhaz@terciarestaurants.hu 
www.terciarestaurants.hu 
Nyitva tartás: v, H–cS 11–23h, P–SZO 11–24h 
Férőhely: 160 fő + 40 fő kerthelyiség

9400 Sopron Fraknói u. 1. 
Tel./Fax: (+36) 99/311 023 
www.szelmalometterem.hu 
Nyitva tartás: H szünnap, K–SZO 11–22h v 11–16h 
Férőhely: 200 fő + 40 fő kerthelyiség

[ TERcIA HUbERTUS éTTEREM éS PANZIÓ ][29]

[ TERcIA SERHÁZ éS KÁvéZÓ ][30]

9400 Sopron, Hubertus út 1. 
Tel./Fax: (+36) 99/334 290 
www.terciarestaurants.hu 
hubertus@terciarestaurants.hu 
Nyitva tartás: v–cS 7–22h P–SZ 7–24h 
Férôhely: étterem 320 fô, terasz 100 fô
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Sopron 9400 Lackner K. u. 33/a 
Telefon / Fax: (+36) 99 555 822 
E-mail: mediterrano@mediterrano.hu 
www.mediterrano.hu 
Nyitva tartás: H–cS, v 11–23, P–SZO 11–24h 
Férőhely: 200 fő + terasz 40 fő 

9400 Sopron, Udvarnoki u. 6. 
Tel.: (+36) 99/314 385, (+36) 99/508 821 
www.vadaszkurt.hu 
Nyitva tartás: 11–22h, H: szünnap 
Férőhely: étterem 60 fő, terasz 60 fő

9400 Sopron Pócsi u. 23. 
Tel./Fax: (+36) 99/340 607 
Nyitva tartás: naponta 9–18h 
Férőhely: 20 fő + nyáron terasz 20 fő

Cukrászdánkban, saját készítésű cukrászsü-
temények széles választékával várjuk kedves 
vendégeinket! 20 férőhelyes cukrászdánkban 
egész évben és szezonálisan működő 20 férő-
helyes teraszunkon várjuk Önöket.

In unserer Konditorei warten wir die Liebe 
Gäste große Auswahl mit hausgemachte Mehl-
speisen!

Éttrmünket Sopronban az Alsólővérekben, a 
belvárostól pár percre, csendes környezet-
ben, egy park mellett nyitottuk meg 1983-ban. 
Étlapunkon vad-, hal-, és libaételek gazdag 
választékban szerepelnek. Mesterszakácsunk 
által készített ételeinkhez több, mint 250 féle 
kitűnő bort ajánlunk. Kóstolja meg nálunk akár 
poharanként is a legjobb soproni és magyar 
borokat.

Auf unserer Speisekarte finden Sie eine reiche 
Auswahl an Wild-, Fisch-, und Gänsespezia-
litäten. Unsere Gerichte werden von unserem 
Meisterkoch zubereitet, wir bieten Ihnen zu 
unseren Speisen mehr als 250 verschiedene 
ausgezeichnete Weine an. Verkosten Sie, 
– wenn auch nur mit einem Glas – die besten 
Weine der Winzer der Soproner und unga-
rischen Weingegend.

A Mediterrano legnagyobb étterme, mely az 
olasz vidéki vendégfogadók hangulatával, 
páratlan ételválaszték a mediterrán és magyar 
konyha legjobbjainak felvonultatásával a csalá-
di étkezések és események, baráti összejöve-
telek helyszíne. 60 fős szekcionálható külön-
termével kiválóan alkalmas kisebb vállalati 
és családi rendezvények (esküvők, születés-
napok) lebonyolítására. A Toscana méreténél 
fogva nagyszámú hazai, külföldi és átutazó 
turista vendégül látására is alkalmas. Szívesen 
segítjük választását: egyéni, személyre szabott 
ajánlatokkal, csoportok részére kedvezmé-
nyes, többfogásos menüajánlatokkal várjuk a 
hozzánk érkezőket.

[ TOScANA éTTEREM ][31]

KARTE A: b3

[ vAdÁSZKüRT éTTEREM ][32]

KARTE A: c3

[ WALZER cUKRÁSZdA ][33]

KARTE A: b1
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[ ZWINGER KÁvéHÁZ ][34]

Sopron történelmi belvárosában, meghitt 
környezetben szeretettel várjuk Kedves Ven-
dégeinket, süteményeinkkel és kávékülönle-
gességeinkkel.

In einer vertraulichen Atmosphäre der histo-
rischen Innenstadt von Sopron erwarten wir 
unsere werten Gäste mit köstlichen Kuchen 
und Kaffeespezialitäten.

KARTE A: A1

9400 Sopron várkerület 92. 
Tel./Fax: (+36) 99/340 287 
Nyitva tartás: H–SZO 8–19h, v zárva 
Férőhely: 60 fő + 32 fő terasz
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9494 balf, Fõ u. 2. 
Tel./Fax: (+36) 99/339 150 
www.travelport.hu/halaszcsarda_balf 
Nyitva tartás: 11–21h, K szünnap 
Férôhely: étterem 70 fô, kerthelyiség 50 fô

9495 Kópháza, Soproni út 54. 
Tel./Fax: (+36) 99/357 331 (+36) 99/531 204 
kophaza@t-online.hu 
www.terciakophaza.hu 
Nyitva tartás: v–cS 6–22h, P–SZO 6–24h 
Férőhely: 300 fő + 120 fő terasz

9442 Fertőendréd, győri út 2. 
Tel./Fax: (+36) 99/380 540, (+36) 99/380 540 
E-mail: fertoendred@terciarestaurants.hu 
www.terciarestaurants.hu 
Nyitva tartás: v–cS 7–22h, P–SZO 7–24h 
Férőhely: 240 fő + 100 fő terasz

Fertőendréd határában található a családias 
hangulatú étterem, egyedi kialakítású hangula-
tos télikerttel. Fertő parti ételspecialitások.

Das erste Tercia Restaurant – Kettelmitglied 
wartet auf die liebe Gäste mit einen stim-
mungsvollen Wintergarten. Spielecke innen-
halb des Restaurants, einer Spielplatz aus Holz 
im Aussehraum.

A Soprontól 7 km-re fekvő étterem és panzió 
különálló helyiségeivel, különtermével kiválóan 
alkalmas rendezvények, esküvők lebonyolí-
tására. A ház különlegessége a „Pulykamell 
Tercia módra”.

Von Sopron 7 km entfert in Kópháza liegt das 
repräsentetive Gebäude mit seinen separierten 
Räumen, Sondersaal ist für Abwicklung von 
Gruppen-Qualitätsbedienung, Gastfreundlich-
keit.

Bõséges halválasztékkal és házias ételspeciali-
tásokkal várjuk Kedves Vendégeinket Balf köz-
pontjában. Kényelmét udvari, zárt parkolónk is 
biztosítja.

Im Mittelpunkt von Balf erwartet die Fischer-
tscharda ihre Gäste, mit einer großen Auswahl 
ungarischer Fischgerichte und hausgemachten 
Spezialitäten. Eigener Parkplatz im Hof.

[ bALFI HALÁSZcSÁRdA ][35]

KARTE b: b2

KARTE b: b2

KARTE b: b4

[ TERcIA KÓPHÁZA ][36]

[ tErcia FErtőEndréd éttErEm éS Panzió ][37]
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A Tornácos Étteremben a legfontosabb, hogy 
a vendég ne csak ízzel, de hangulattal és 
harmóniával is jól lakjon. Előbbiről a kiváló 
szakácsokon túl a Magyar Nemzeti Gasztro-
nómiai Szövetség Védnöki Táblája és Az Év 
Vendéglátó Házigazdája ’99 cím is garancia, 
utóbbiról győződjön meg az idelátogató.

In der Tornácos Gaststätte ist am wichtigsten, 
dass der Gast nicht nur durch den Geschmak, 
sondern auch durch die Atmosphäre und 
Harmonie satt wird. Für ersteres garantiert 
über die ausgezeichneten Küche hinaus 
auch die Schutzherrentafel des Ungarischen 
Nationalen Gastronomieverbandes und der 
Titel Gastgewerbewirt des Jahres ’99, von 
lezterem überzeugen Sie sich selbst.

KARTE b: b3

[ vILLA WYZ ][39]

Az ódon hangulatú, de otthonos étterem 
nagyszüleink emlékeit idézi. A gasztro- 
nómiai élvezetek mellett kulturált vásárlási 
lehetõséget és kikapcsolódást kínálunk Ked-
ves Vendégeinknek.

Unser altertümliches aber häusliches Restau-
rant weckt Erinnerungen an die Großeltern.
Neben den gastronomischen Genüssen bieten 
wir unseren Gästen angenehme Einkaufsmög-
lichkeiten und Entspannung.

KARTE b: b2

9495 Kópháza, Soproni út 35. 
Tel.: (+36) 99/531 084; Fax: (+36) 99/357 316 
Panzió Tel.: (+36) 99/531 079 
Nyitva tartás: 7–23 h 
Férôhely: szállás 20 fõ, étterem 60 fõ, terasz 50 fõ

hEgyKő, 9437 Kossuth l. u. 78 
Tel./Fax: (+36) 99/540 210, (+36) 99/540 209 
E-mail: info@tornacos.hu, 
www.tornacos.hu 
nyitva tartás: 8–22h, Férőhely: 250 fő

[ TORNÁcOS éTTEREM ][38]
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Étkezés | Speisen Autóbuszparkoló | Busparkplatz

Italozás | Getränke Mûemlék jellegû épület | Denkmal

Hidegkonyha | Kalte Speisen Mûemlék a közelben | Denkmal in der Nähe

Cukrászkészítmények | Konditoreiwaren Játszótér | Spielplatz

Vegetáriánus ételek | Vegetarische Kost Élôzene | Live Musik

Fagylalt | Eis Játékautomaták | Spielautomaten

Sörözô | Bierstube Kaszinó | Kasino

Szabadtéri sütés-fôzés | Speisen im Freien Biliárd | Billard

Kerthelyiség | Gartenlokal Vásárlási lehetôség | Einkaufsmöglichkeiten

Terasz | Terrasse Pénzváltás | Geldwechsel

Borkóstoló | Weinprobe Kerékpárút | Radweg

Szálláslehetôség | Unterkunft Klimatizálás | Klima

Különterem, konferenciaterem | Sonderraum, 
Konferenzraum

Védnöki táblás ház | Vom Verband empfohlen

Parkoló | Parkplatz

GASZTRONÓMIAI
KALAUZ Gastronomischer Wegweiser



H-9400 SOPRON, LISZT FERENc U. 1.
Tel.: (+36) 99 517-560, (+36) 99 517-561 
Fax: (+36) 99 517-527 
sopron@tourinform.hu 
www.tourinform.sopron.hu 

INFORMATIONEN übER ALLES, 
WOFüR SIcH dIE TOURISTEN
INTERESSIEREN

inFormáció mindEnről,
AMI A TURISTÁT éRdEKLI

Sopronban az Ön színházi, kulturális és 
idegenforgalmi házigazdája

H-9400 Sopron, Liszt Ferenc u. 1.
Tel.: (+36) 99 517 500, Fax: (+36) 99 517 516

info@prokultura.hu, www.prokultura.hu

Jegyiroda:
Tel.: (+36) 99 517 517, Fax: (+36) 99 517 542


