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TRENDI ÍNSÉGÉTELEK
KATLAN TÓNINÁL
Informatív gasztroprogram a Malomban. Tónival és vacsorával fűszerezve.

Mi ez az egész?
KIK VAGYUNK ÉS MIÉRT CSINÁLJUK
Van egy régi gőzmalom Veresegyházon, ahol Novotny Antal – a tulajdonos – 9 éve egy
olyan éttermet álmodott, ahol az ételnek értéke van, az evés varázslat, szertartás,
mármár imádság. Az ízek visszarepítenek a rég elfeledett hagyományokhoz, gyerekkori
emlékeinkhez - modern, újragondolt köntöst öltve.
Tóni célja az volt, hogy fellebbentse a megporosodottnak hitt fátylat a századelős vidéki
ételekről, hogy az ide betérő vendégek újra felfedezhessék és értékelni tudják azt a
hatalmas kincset, ami itt van bennünk, az ételeinkben, hagyományainkban. Azért, mert
valami régi, nem eldobnunk kell, hanem újra felfedeznünk és a mai kor igényeire szabva
visszaépítenünk a mindennapjainkba.
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A csalán nagyon egészséges, csak vigyázz hol
szeded!
#GASZTROKULTÚRA #ÉLMÉNYEK #HUMOR #KÖNNYEDESTE #VACSORA
#PROGRAMOKAMALOMBAN
Színes és izgalmas gasztrokultúránk megismertetése itt a cél,

Előadás sorozatot tervezünk, aminek első állomása a mai

értékteremtés, valódi tartalom, egy oktató jellegű,

helyzetben mi is lehetne más, mint az ínségételek. Mit is

ismeretterjesztő munka. Észrevétlenül, de határozottan. Az

jelentett a régieknek az ínség és mit jelent ez ma? Mit tettek

étteremben nincs sült krumpli és rántott sajt, sem kóla.

az asztalra ínség idején és mit gondolunk ezekről ma?

Cserébe viszont van házi málnaszörp és vargányás derelye,
amúgy meg szalmából van a kerítés, fűszernövények nőnek a

Így tehát október 14-én Tóni főz és mesél és mesél és főz és

kert faládáiban és a régi gőzmalom konyhájában frissen sül a

közben finomabbnál finomabb ételeket tálalunk vendégeink

kenyér.

tányérjaira. Megtapasztalhatjuk, hogy a nehéz idők ételei egy
katlantónis csavar után milyen formát öltenek és mennyire

Tóni gasztrokultúra iránt érzett olthatatlan kíváncsisága...na

ízletesen készíthető el a csalán, a tölgyfakéreg, a hajdina, a

és a humora, embersége fűti és viszi előre ezt a munkát. Ez

köles, a prósza és még sok minden más.

lelkesíti a csapatot, ez teszi különlegessé a helyet és ez ad
olyan végtelen célt mindannyiunknak, ami túlmutat

Olyan receptekkel dolgozunk, amiknek története, lelke van.

mindenen.

Szeretnénk ezt most megmutatni minden résztvevőnek és
garantált, hogy új, értékes élményekkel és tudással

Szeretnénk, ha ezt a tüzet és tapasztalatot minél több

gazdagodva tér majd haza mindenki.

embernek adhatnánk át, mutathatnánk meg. Így született
meg az ötlet, hogy kicsit legyünk „hangosabbak” és ne csak az

Az eseményre a jegyek ITT foglalhatók!

étteremben kínált ételek meséljenek arról, hogy milyen is a
régi idők kortárs módon bemutatott ízvilága, hanem
beszéljünk is róla és mutassuk meg azt... méghozzá igazi
élményeket és új ismeretet adva a résztvevőknek.

Annyira színes a
gasztrokultúránk, hogy
azt nem is tudjuk
elképzelni.

Szeretettel várunk!

