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Küldetésünk
A KÁRPÁT-MEDENCE GASZTROKULTÚRÁJA
MODERN KÖNTÖSBE BÚJTATVA
IMMÁRON 9 ÉVE AD OTTHONT VERESEGYHÁZ ÉS EZ A CSODÁLATOS GŐZMALOM ÉPÜLET
A KATLAN TÓNI KULTÚRKONYHÁNAK.
OLYAN IDŐUTAZÁSRA INVITÁLUNK TÉGED, AMI EGYSZERRE REPÍT VISSZA KICSIT A MÚLTBA ÉS HOZ FRISSESSÉGET,
KREATIVITÁST, ÚJSZERŰ FUVALLATOT.
MI ÚGY GONDOLJUK, HOGY AZÉRT, MERT VALAMI RÉGI NEM ELDOBNUNK KELL, HANEM A MAI KOR IGÉNYEIRE
SZABVA MEGMUTATNUNK AZ ÉRTÉKEIT. AMIKOR KÖRÜLNÉZEL NÁLUNK, BIZTOSAN LÁTOD, HOGY KÖRNYEZETÜNK
KIALAKÍTÁSAKOR IS ERRE TÖREKEDTÜNK.
ÉREZD MAGAD OTTHON NÁLUNK! MI MAJD GONDOSKODUNK RÓLAD.

Hiszünk és hatalmas értéket látunk saját gasztrokultúránk izgalmas sokszínűségében és az együtt töltött
minőségi idő összetartó erejében. Segíteni akarunk elfelejtett és kicsit kopottnak tűnő ételeink újra
felfedezésében, trendivé tételében.
Minél több embert akarunk arra inspirálni, hogy rácsodálkozzon és büszke lehessen a velünk élő kincsekre,
átélje a mindennapokban az együtt töltött idő varázsát.
A Kárpát-medence ételeinek megismertetését tűztük ki feladatunknak. Új köntösbe csomagolva. Ezért
nincs nálunk sült krumpli, rántott sajt, sem kóla.
Cserébe viszont van házi málnaszörp és mi gyúrjuk a levesbe való tésztát.
Amúgy meg szalmából van a kerítés, búza nő a kertben és a régi gőzgépházban frissen sül a kenyér.

NOVOTNY ANTAL OLTHATATLAN KÍVÁNCSISÁGA....NA ÉS A HUMORA, EMBERSÉGE FŰTI ÉS VISZI ELŐRE EZT A
MUNKÁT. EZ LELKESÍTI A CSAPATOT, EZ TESZI KÜLÖNLEGESSÉ A HELYET ÉS EZ AD OLYAN VÉGTELEN CÉLT
MINDANNYIUNKNAK, AMI TÚLMUTAT MINDENEN.
SOMLAI TAMÁS KREATIVITÁSA, INNOVATÍV HOZZÁÁLLÁSA, SZAKMÁJA IRÁNTI ELHIVATOTTSÁGA A BIZTOSÍTÉK,
HOGY MINDEN EGYES TÁNYÉRON A TÖKÉLETES HARMÓNIA VALÓSUL MEG AZ ÍZEKBEN ÉS A LÁTVÁNYBAN
EGYARÁNT, KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL.
KI TUDJA....TALÁN MÉG TALÁLKOZTOK IS MA VELÜK, HA ÚGY HOZZA AZ ÉLET:-).
ÖRÜLÜNK, HOGY ITT VAGYTOK! ÉREZZÉTEK JÓL MAGATOKAT!
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HIDEG ELOÉTELEK
rozmaringos kecskesajt, grillezett
füge, pácolt hagyma| 3 190 ft
mi, mu

tapolcai lazacpisztráng, cékla,
paszternák | 2 750 ft
mi, mu, fi

mangalica ízelítő, ecetes mustár,
kerti zöldségek | 1 980 ft
mi, mu

konfitált libasült, hízott máj,
pekmez és szőlő | 2 240 ft
A pekmez, vagy más néven mustméz, a
hódoltság korából maradt ránk, a cukor
elterjedésééig sok helyen készítették. A
konyhánk egyik különlegessége az édes és a
sós ízek együttes használata, ami miatt sokan
a Távol-keleti népek ételeivel találják meg a
hasonlóságot. Nem gondoljuk, hogy így lenne,
de tudjuk, hogy kár kihagyni ezt az előételt.

káposztalevélen sült burgonyás cipó (45 dkg) | 590 ft

mi, ce, mu

GL | kenyereink elvitelre is kérhetők!

vörösboros lilahagymás teljeskiőrlésű tönköly cipó (45 dkg) | 750 ft
GL | kenyereink elvitelre is kérhetők!

ZÓNA

avagy kis főételek

gombás pirog, lilahagyma lekvár, tejföl | 2 450 ft
mi, ce, mu, eg, gl

zöldborsó rizottó, ropogós bundában sült pacal| 2 650 ft
mi, ce, mu, eg

konfitált marhapofa, juhtúrós puliszka | 2 950 ft
mi, ce, mu, gl

LEVESEK
sütőtök krémleves, vaddisznó
sonka, áfonya| 1 750 ft
mi, ce, mu, gl, nu

tárkonyos fehérboros halleves,
folyami rák | 2 490 ft
mi,ce, mu, cr, fi

tejfölös bárányragu leves,
burgonyagaluska| 1 890 ft
mi, ce, mu, eg, gl

angads-abúr örmény húsleves | 2 350 ft
A nyugatra menekült örmények 400 éves
receptje. A név füllevest jelent, amit a
levesbetét formája miatt kapott. Ízét a hurut
(vagy churut) - ami egy fermentált fűszeres
tejkészítmény – adja. A hurutot manapság is
készítik házaknál Erdélyben, mi is onnan
hozatjuk.
mi, ce, mu, eg, gl

AZ ÉTLAPON FELTÜNTETETT ÁRAKRA 12% SZERVÍZDÍJAT SZÁMOLUNK FEL.
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FO FOGÁSOK
vajas fogasfilé, céklás metélttészta,
fekete lencse | 5 150 ft

házi nyúl gerinc, pikáns krém mártás,
pirított knédli | 5 240 ft

grillezett szürke harcsa, tarhonya
piláf, padlizsán krém | 4 350 ft

sertés szűz érmék grillezett zöldségek,
házi ajvár| 3 790 ft

krémsajtban sült kertifüves
csirkemell, illatos gombák | 4 520 ft

porchetta, lóbab saláta, batáta,
pirított kel | 3 990ft

kacsa comb, lilakáposzta püré, savanyú
körte, burgonya | 3 790 ft

vörösboros marha ragu, gumós
zöldségek, konfitált hagyma | 3 890ft

mi, ce, fi, mu, eg, gl

mi, ce, mu, eg, gl

mi, ce, mu, fi, eg, gl

mi, ce, mu

ce, mu

mi, ce, mu

mi, ce, mu

ce, mu

sörben párolt süldő malac, szalonnás savanyúkáposzta és
krumpligombóc | 3 870 ft
A magyarországi lengyel diaszpóra izgalmas receptje. A nemzetiségi konyha és a magyar
egyaránt kiérezhető belőle, technológiája is archaikus. Egészben, fűszerekkel abált süldő
malacot szeletekre vágva pirítjuk, sörös mártás készül hozzá. Pirított szalonnás káposztával és
burgonyagombóccal kihagyhatatlan
mi, ce, mu, gl, eg

HÚSMENTES
ÉTLAP
köles saláta, konfitált cékla, kerti zöldségek | 2 360 ft
vegán hideg előétel | mu

sütőtök krémleves, olajos magvak | 1 590 ft
vegetáriánus leves | mi, ce, mu, eg, nu

gombás pirog, lilahagyma-lekvár, tejföl | 3 490 ft
vegetáriánus zóna étel | mi, ce, mu, eg, gl

grillezett kecskesajt, céklás metélttészta, fekete lencse | 4 690 ft
vegetáriánus főétel | mi, ce, mu

zöldborsó rizottó, fűszeres batáta | 2 560 ft
vegetáriánus főétel | mi, ce, mu

Amennyiben ételeink bármelyikét eltérő körettel szeretnéd elfogyasztani, jelezd felszolgálónknak, aki tájékoztat a
lehetőségekről. Extra köret ára 500 Ft / adag.
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GYERMEK
ÉTLAP
húsleves, sárgarépa, csigatészta | 1 590 ft

Pszt...Gyerekek!

ce, eg, gl

Van nektek néhány
izgalmas ajánla tunk!
Lapozza tok és nézzétek
meg a desszertek utáni
oldalon!

rántott csirkemell csíkok,
burgonya püré | 2 260 ft
mi, eg, gl

bolognai sodort tészta, reszelt sajt| 2 190 ft
mi, ce, mu, gl, eg

mákos nudli, baracklekvár| 1 690 ft
mi, gl, eg

DESSZERTEK
áfonyatorta, marcipán, linzer
morzsa | 1 450 ft
mi, eg, gl

mézes krémes, szilva, fahéj | 1 490 ft
mi, eg, gl

ordás palacsinta | 1 850 ft
Az orda savanykás íze izgalmasan dobja fel
ezt a klasszikus édességet.

mogyoró nugát-hab, karamelizált
körte | 1 670 ft

mi, eg, gl

mi, eg, gl, nu

mindenmentes csokoládétorta | 1 990 ft
eg, nu

FERMENTÁLT ÉS SAVANYÍTOTT
ZÖLDSÉGEK
savanyú paradicsom | 650 ft
céklasaláta | 650 ft
mu, gl

uborkasaláta | 690 ft
mu

házi csalamádé | 520 ft
mu
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KATLAN TÓNI
EXTRA
"hogy a közös étkezés igazi családi élmény legyen"

"őrölt" kaland - a YOUnik gyereksarok és a katlan tóni
kultúrkonyha közös kalandjátéka | 3 900 ft
...hogy vidámabban, könnyedebben teljen a családi ebédetek, vacsorátok.
A YOUnik Gyereksarok csapatát megihlette a régi gőzmalom szelleme és elkészült egy igazán katlantónis "Őrölt"
Kaland, amit ebédetek, vacsorátok mellé megrendelhettek, ha rendhagyó, beszélgetős, nevetős, közös családi
étkezésre vágytok! Kíváncsiak vagytok?
✔ vicces beszélgetések
✔ tarka macska keresgélés a MalomKertben
✔ fejtörő
✔ közös rajzolás
✔ nyugodt ebéd
✔ ajándék, amivel otthon is tovább játszhattok

Kérjétek az Őrölt Kalandot felszolgálóinktól!

Urbango Gödöllő - városi kalandtúra családoknak,
baráti társaságoknak | vendégeinknek kedvezménnyel
Az Urbango különleges szabadtéri programot kínál, mely egy gödöllői városnéző sétával vagy
kerékpározással ötvözött kincskereső kaland. A játékot olyan családoknak, baráti társaságoknak és céges
csapatoknak ajánljuk, akik szeretik az újszerű dolgokat, és akiket nem riaszt vissza egy kis testmozgás és
egy kis gondolkodás: www.godollo.urbango.hu

Mi a Katlan Tóni KULTÚRKONYHÁNÁL hiszünk abban, hogy az ételnek értéke van, a közös étkezés varázslat, szertartás, már-már imádság.
Összetartó ereje hatalmas, Olyan élményt és erőt ad, amit más nem pótolhat. A rohanó világunkban egyre kevesebb idő jut egymásra, a
pillanatok megélésére, nagy, közös beszélgetésekre.
Régóta szeretnénk, ha az íz-élmény mellett valami extrát is adhatnánk nektek. Közös élményt, amitől a nálunk töltött ebéd, vacsora még
emlékezetesebb lehet.
Családbarát étterem vagyunk. Szeretnénk ha ez nem csak egy címke, felirat lenne, hanem igazán éreznétek is a törődésünket. Akár közös
családi kalandra vágytok, akár csak a gyerekeket szeretnétek minőségi időtöltéssel lefoglalni és nyugodtan, egymásra figyelve enni és
beszélgetni egy jót, mi segítünk nektek!
Rendhagyó módon nálunk nem csak az ételek és italok alapanyagait válogatjuk nagy gonddal, hanem a kínált gyerek- és családbarát
programjainknak is pontos követelményeknek kell megfelelniük:
#kalandos #izgalmas #értékes.
Mindössze ennyi az elvárás velük szemben. A programok kiválasztása Jövőkép Igazgatónk kezében van, aki meglehetősen szigorúan tartja
az irányt mindenben és egyik szívügye a minőségi gyerekprogram.
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