
A TARNÓWI ÉTTERMEK AJÁNLATA A MAGYAR-LENGYEL BARÁTSÁG NAPJÁRA 

 

Sorsz. Az étterem neve Ajánlat 

1. Restauracja „U Włocha” 

(Az Olaszhoz címzett étterem) 

ul. Żydowska 16 

33-100 Tarnów 

tel. +48 14 656 22 77, mobil 

+48 666 351 664 

fax +48 14 

www.pizzeriauwlocha.com 

2013. március 14–30. között az étterem kínálatában speciális 

pizzák szerepelnek majd: 

Pizza Bandiera Ungherese – magyar nemzeti színű, szív alakú 

pizza 

Pizza Bandiera Polacca – lengyel nemzeti színű pizza 

Ezenkívül az étterem bejárati ajtaját és minden termet külön erre az 

alkalomra készült, magyar témájú plakátok fogják díszíteni. 

2. Restauracja Kawiarnia 

„Tatrzańska” 

(Tátra Étterem és Kávézó) 

ul. Krakowska 1 

33-100 Tarnów 

Tel. +48 14 622 46 36  

www.kudelski.pl 

kawiarnia@kudelski.pl 

 

2013. március 16–30. között az étterem kínálatában a magyar 

konyha ízeit idéző ételek szerepelnek, például 

Magyar salátafantázia 

Bográcsgulyás 

Magyaros karaj 

Borsos tokány 
Az étteremben ezenkívül magyaros hangulatú dekorációk láthatók 

majd. 

3. Restauracja Rosso (Rosso 

Étterem) 

Świt (Hajnal) Bevásárlóközpont, 

földszint, nyugati oldal 

ul. Kościuszki 1 

33-100 Tarnów 

tel. +48 14 684 88 96, mobil 

048 512 808 260 

resrosso@wp.pl 

A ROSSO Étterem ajánlatában a következők szerepelnek: 

 

●   Az állandó étlap mellett külön magyar étlap, 

●   Kis magyar és lengyel zászlók az asztalokon, 

●   A két ország zászlaja és Bem tábornok arcképe. 

 

A magyar étlapon Mátyás László magyar szakács receptjei alapján 

készült ételek szerepelnek: hagyományos magyar gulyásleves, 

csirketokány hasábburgonyával és vegyes salátával, ropogós 

burgonyalángos („tócsni”) jóféle pörkölttel, reszelt sajttal és 

vegyes salátával, Gundel palacsinta, dobostorta. 

Az étteremben ezenkívül magyar témájú dekorációkat láthatunk 

majd. 

4. Cafe Tramwaj Kávézó 

Pl. Sobieskiego 229, 33-100 

Tarnów 

mobil +48 503 372 329 

A kávézó március 23.-án külön erre az alkalomra készült 

magyar nemzeti színű muffinokat kínál, ezenkívül stílusos 

dekorációról és megfelelő zenei aláfestésről is gondoskodik majd. 

5. Hotel i Restauracja "Tarnovia" 

(Tarnovia Szálló és Étterem) 

ul. Kościuszki 10, 33-100 

Tarnów  

tel. +48 (14) 630 03 50  

fax. +48 (14) 621 27 44  

www.hotel.tarnovia.pl  

recepcja@hotel.tarnovia.pl  

 

Március 18-23.-a között az étterem különlegesmenüsort kínál, 

amelyen többek között az alábbi magyaros ételek szerepelnek 

majd:  

Paprikás csirke 

Halászlé 

Fogassült 

 

/fogassült csicseriborsó-pürével és grillezett zöldségekkel - 

paradicsommal és paprikával/ - főétel 
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