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Kassai éttermek, sörözõk
Kassa vendéglátóipari színvonala az utóbbi években látványosan fejlõdött, sorra nyílnak jobbnál jobb
helyek, a régi, megbízható éttermek, sörözõk pedig még mindig biztos pontot jelentenek a városba
látogató éhes, szomjas turistának. A belváros hangulata némiképpen Pozsony és Krakkó jellegzetes
egyvelegét tükrözi egyre erõteljesebb prágai hangulattal fûszerezve. A helyek zöme a Fõ tér (Hlavná)
és a környezõ sétálóutcák házaiban, kapualjaiban húzódik meg sokszor nagyon szerényen. Tavasztól
õszig a Fõ tér benépesül a teraszokkal, estefelé igazi, nyüzsgõ nagyvárosias kép fogadja a látogatót.
Válogatásunkban elsõsorban a régi, megbízható, jól bejáratott helyekre koncentrálunk, de néhány divatos, új
helyet is ajánlunk a városba látogatóknak. Hála Istennek a sörkultúra itt is kezdi meghódítani a várost,
sörtúrának kiválóan alkalmas a kassai belváros.Staromestská
Hlavná 104.
Egyik személyes kedvencünk a Fõ tér északi részén kínálja kitûnõ csapolt söreit és klasszikus szlovák és
cseh ételeit. Az egyszerû, rusztikus berendezésû sörözõben korrekt árakon, nagy adagokban juthatunk
hozzá a jellegzetes helyi fogásokhoz. A csapolt szûretlen Staropramen kitûnõ, a pacalleves és a juhtúrós
sztrapacska pedig hibátlan.
http://staromestskapivaren.sk/Keltská krèma
Hlavná 80.
Kassa egyik legrégibb, legmegbízhatóbb sörözõje a Fõ tér középsõ részén, egy kapualjból közelíthetõ meg.
Az elsõ emeleten lévõ étterem klasszikus fogásokat és kitûnõ csapolt söröket kínál autentikus középkori
környezetben. Nyáron kerthelyiség. Zavarba ejtõen nagy sörválaszték, remek frissensültek.
http://www.keltskakrcma.sk/Camelot
Kováèska 19.
Kassa másik híres középkori tematikájú étterme biztos pont a város gasztronómiai térképén. A Rodostó-ház
közelében lévõ hely specialitásai a masszív húsételek a bélszíntõl a kacsáig, de a cipóban tálat juhtúrós
levesük is remek. A nem pasztõrözött, tartályból csapolt Pilsner Urquell pedig verhetetlen, amúgy a tulaj
világszerte elismert sörcsapoló mester.
http://restaurant-camelot.sk/Golem
Dominikanske námestie 15.
Kassa jellegzetes, népszerû minisörfõzdéje a Dominikánusok terén egy régi házban kínálja helyben fõzött,
kitûnõ Golem söreit és klasszikus szlovák fogásait rendkívül kedvezõ árakon. A meglehetõsen félhomályos
egységben jobbra az éttermi, balra pedig a sörözõi részt találjuk.
http://www.pivovargolem.sk/enIrish Pub
Hlavná 92.
Régi, megbízható étterem-sörözõ, mely hétvégenként este szórakozóhellyé alakul. Egyenletes minõségû
konyha, a kötelezõ ebédmenüvel, csapolt Guinness természetesen, tágas belsõ tér, korrekt kiszolgálás.
http://www.irishpubkosice.com/Med Malina
Hlavná 81.
Rendkívül népszerû fõtéri étterem közép-európai konyhával, erõs lengyel hangsúllyal. Autentikus
berendezés, kitûnõ kiszolgálás, magas minõségû alapanyagok. Nyáron kiülõs terasz a Fõ téren.
http://www.medmalina.sk/Karczma Mlyn
Hlavná 86.

A Kassán egyre jobban hódító lengyel vonal markáns képviselõje, a berendezés nagyon autentikus hegyi
lengyel, egy jellegzetes gorál kocsma egy az egyben. A konyha tipikus szlovák, néhány lengyel fogással.
http://www.karczmamlyn.sk/Le Colonial
Hlavná 8.
Romantikus, elegáns környezet, magas minõségû alapanyagok, kifogástalan szerviz. A kassai átlagnál kissé
magasabb árak, az ételek egyenletesen jó minõsége miatt azonban ár-érték arányban kitûnõ választás.
Steak-ek, rizottók mellett néhány újra gondolt, klasszikus szlovák étel.
http://www.lecolonial.sk/Villa Regia
Dominikanske námestie 3.
Otthonos hangulatú, stílusosan berendezett étterem udvarias kiszolgálással. Elsõsorban frissensültekben,
grillételekben erõsek, de magas minõségû szlovák fogásaik is kitûnõek. Érdemes megkóstolni a tradicionális
szlovák gombalevest, a maèankát.
http://villaregia.sk/restauracia/Rosto Steak House
Orlia 6.
Kassa elsõ számú steak háza, elegáns környezet, elsõ osztályú szerviz. Természetesen a nagy darab
marhahúsokért érdemes idejönni, de a burger és a shoarma is kitûnõ választás.
http://www.rosto.sk/Pizzeria Zvon
Zvonárska 4.
Sokak szerint Kassa legjobb pizzája már évek óta. Kellemes hangulatú, stílusos pizzéria, nyáron hangulatos
kerthelyiséggel. A pizzákon kívül olasz tészták széles választéka.
Vasárnap zárva!
http://www.pizzeriazvon.sk/Dobré Èasy
http://kirandulastippek.hu/news/article/kassa-ettermek-sorozok

