
Étterem vidám embereknek



A Hargita-hegységre néző Pitypang étterem 
közel két évtizede áll vendégei rendelkezésé-
re. Varázslatos panorámája mellett az étter-
mi fogásokban – melyek egytől egyig a haute 
cuisine konyhaművészet jegyében, a legkivá-
lóbb pitypang-alapanyagokból készülnek – a 
modern európai konyha esszenciája kevere-
dik a nemzetközileg elismert séf lenyűgöző 
kreativitásával. A bár kínálatában ritka és 
különleges minőségű pitypangitalokat, kéz-
műves söröket és kitűnő borokat találunk, 
amelyek mellé igazi műgonddal elkészített 
bárfalatkákból válogathatnak a vendégek. 
A Pitypang étteremben eltöltött hangulatos 
estéket a szakértő és figyelmes kiszolgálás, 
a világszínvonalú jazzfellépők és az elegáns, 
mégis meghitt hangulat teszi igazán külön-
legessé. 

A családi fészekből kialakított étterem zeg-
zugos helyiségei tökéletesen elegyítik a me-
leg otthonosságot az eleganciával. A helyszín 
kiváló mindazok számára, akik szeretnének 
egy kicsit elbújni a világ elől egy romanti-
kus vacsora erejéig; azoknak, akik nyugodt, 
diszkrét környezetben kívánnak elfogyasz-
tani egy fontos üzleti ebédet, vacsorát; 
illetve azoknak, akik zavartalanul, barátsá-
gos légkörben akarnak eltölteni néhány jó 
hangulatú órát családjukkal, szeretteikkel, 
ellenségeikkel. Valakit lenyűgözni, kis figyel-
mességgel különlegessé, emlékezetessé tenni 
az estéjét: számunkra ez jelenti az élmény-
szerű vendéglátást. Ennek megvalósítása 
érdekében ragaszkodunk a vendégcentrikus, 
elkötelezett szakemberek alkalmazásához, 
akik szakmájukat igazi szenvedéllyel űzik.
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A Pitypang étterem logójának minden ele-
me 100%-os fekete. 
C = 0%, M = 0%, Y = 0%, K = 100%
A Riesling betűtípusból építkezik, annak 
felhasználásával alakult ki a végső logó, 
amely kizárólag kétféle módon használha-
tó: háttérszíntől függően fehér, illetve fekete 
megjelenítésben.  
A logóban használt pitypang növény díszí-
tő- és háttérelemnek fekete, fehér és három, 
eleve meghatározott szürke (K = 10%, 20%, 
30%, 40%, 50%) árnyalatban alkalmazható 
tetszőleges méretben és elhelyezéssel (rész-
letesen lásd a következő oldalon). 
A Pitypang felirat utolsó,   betűjében lát-
ható három repülőszőrös mag is felhasz-
nálható díszítő- és háttérelemként a fent 
meghatározott árnyalatokban – mérettől 
és elhelyezéstől függetlenül (K = 10%, 20%, 
30%, 40%, 50%). Ezeknek a változatoknak a 
felhasználása esetén kizárólag a Pitypang 
étterem által biztosított jpg, ps, ai anyagok 
használhatók fel. Az egységes arculat miatt 
ezek nem szerkeszthetők újra, vagy nem 
alakíthatók át. A teljes logót tilos keretbe 
tenni, tilos  a torzítása és elforgatása.

A
 l

o
g

ó
r
ó

l



K = 30%K = 10%

K = 30%K = 10%

K = 40%K = 20%

K = 40%K = 20%

K = 50%

K = 50%
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A névjegykártya az étterem alkalmazásában 
állók számára készül. Név, telefonszám, logó 
és logórészlet szerepel rajta az alábbiak sze-
rint. A név 20 pontos Riesling betűtípus (K 
= 100%), a beosztás és telefonszám 12 pontos 
Riesling betűtípus (K = 100%). A név mellett 
látható logórészlet 40%-os fekete. A névjegy 
hátán fekete alapon fehéren szerepel a logó. 
A névjegy alapszíne minden felhasználásnál 
fehér, hátlapja pedig fekete. Egyéb színek 
használata tilos. A papír anyaga 250-300 
grammos matt műnyomó vagy annak meg-
felelő súlyú és felületű papír lehet.

Ha vendégeinknek kedvük kerekedik levelet 
írni távol lévő barátaiknak, ismerőseiknek, 
családtagjaiknak, hogy elmondják, meny-
nyire jól érzik magukat éppen, vagy ellen-
ségeiknek akarják jelezni, mily jól megy 
soruk, bátran megtehetik. Ehhez kívánunk 
hozzájárulni egyedi levélpapírjainkkal. A le-
vélpapír háttérszíne fehér, mérete: A4. A 
logó fekete színben szerepel rajta (K = 100%), 
súlya 80-100 grammos matt vagy ofszet 
papír. Elhelyezése: bal felső sarok. Egyéb in-
formációk nem szerepelnek rajta. Ajándék-
könyvünk spirálozott A5-ös méretű, a logó 
rajta a jobb alsó sarokban szerepel, mellé két 
kitűző is adható, illetve igényelhető aján-
dékutalvány is.



A boríték hátoldalának jobb felső sarká-
ban  helyezkedik el a logó, alatta a feladó 
neve és címe szerepel. A boríték kizárólag 
fehér színű lehet fekete logóval, logórészlet 
használata ebben az esetben tilos. A borí-
ték zárórésze lehet vízszintes vagy csúcsos, 
a kereskedelemben kapható bármely forma 
megengedett a logó elhelyezésének pontos 
betartása mellett. Lehetőség van a borítékot 
pecséttel lezárni. A pecsétviasz színét illető-
en nincs megkötés, azonban erre az általá-
nosan használt piros színű a legmegfelelőbb. 
Méretét tekintve az átmérő nem haladhatja 
meg a 2,5 cm-t, és legkevesebb 2 cm lehet.
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Az étteremben felszolgálók, a vendégek-
kel közvetlenül kapcsolatban lévők, a 
bartenderek, illetve a konyhán dolgozók 
különböző öltözékben végzik a teendőket. 
Az előbbi csoportba tartozók fehér inget és 
fekete nadrágot, illetve mellényt viselnek. 
A fekete mellény jobb oldalán, közvetlenül 
a mell fölött szerepel a logó fehér színnel. A 
konyhai személyzet fehér pólót kap, amely-
nek középrészén fekete színnel szerepel az 
étterem logója a mellékelt minták szerint.
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Az étterem külön hangsúlyt fektet arra, 
hogy minden egyes vendégét megajándé-
kozza távozáskor néhány aprósütemény-
nyel, egy kupa saját készítésű sörrel vagy 
borral, a gyerekeknek pedig pitypang-
szörppel kedveskedünk. Ehhez készültek 
egyedi papírtasakjaink. 
Míg a barna színű, újrahasznosított tasakon 
kizárólag a logó szerepel fekete színnel, addig 
az alsó, magasabb tasaktípuson használható 
logórészlet is (K = 40%). Ebben a tasakban a 
sör helyett bort választó vendégeink vihetik 
haza egyedi zamatú pitypangborunkat. 
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Kávé és grafika elvitelre

A reggeli kávét akár elviszik magukkal 
munkába menet, akár helyben fogyasztják, 
igyekeztünk mindkettőt saját logónkkal 
kedvesebbé tenni. Mit monnyak még er-
ről magának? :D Inkább iszom egy korty 
kávét én is. 
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Újrahasznosított papírra nyomtatott étla-
punk egyszerű kivitelezésű, menüsorunk-
ban pedig olyan ételkülönlegességek is 
szerepelnek, amelyek tartalmaznak pity-
pangot. Vendégváró ajánlatunk, azaz a 
ház ajándéka: pitypanggal ízesített falat-
kák és egy pohár zamatos pitypangbor.

2014-ben készített Pitypang zamatborunkat 
tartják vendégeink a legfinomabb nedűnek, 
amellyel szomjukat olthatják, bá na tukat el-
űzhetik, főnöküket lenyűgözhetik, szívük 
választottjának elcsavarhatják a fejét. 
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Szórólapunk logónkon, logórészletünkön és 
webcímünkön kívül egy rövid leírást tartal-
maz éttermünkről. Szándékosan kerüljük a 
cím, a telefonszám feltüntetését és a hosszú 
leírásokat, a fotókkal tarkított reklámpapí-
rokat. Üzletpolitikánkkal, szellemiségünk-
kel összeegyeztethetetlennek tartjuk a sok 
szöveget, fotót, részletet. 
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Az utcán is találkozhatnak étteremreklá-
munkkal, amelyen szándékosan kerüljük a 
megszokott reklámelemek használatát. Úgy 
tartjuk, a rossz ételt a világ legjobb marke-
tingese sem tudja eladni. Nálunk az étel jó. 
Be tudjuk bizonyítani.

Minden héten valami mással koccintunk.  
Ajánlatunkat az arrajárók az étterem elé ki-
állított táblán olvashatják. A tábla hátolda-
lát üresen hagytuk, oda vendégeink írhatnak 
üzenetet másoknak, akár kritikát, akár szép 
sorokat az ételről, köszönetet a bárosnak, a 
pincérlánynak, taxiszámot a spicces haver-
nak, bármit. Kréta a lábtörlő alatt. 



Az éhező gyermekeken összefogással lehet 
a legjobban segíteni, s ehhez áldozatkész 
emberek kellenek, akik támogatják azokat, 
akik rászorulnak. Éttermünk csatlakozott 
az Erdélyi Gyermekélelmezési Alapítvány 
egyik legnagyobb akciójához, amelynek cél-
ja a segítségnyújtás, a rászoruló gyermekek 
élelmezése. 
Pitypangmézünket jótékonysági céllal ké-
szítjük és kínáljuk megvásárlásra vendége-
inknek. A befolyt összeget teljes egészében 
felajánljuk minden év végén az alapítvány-
nak. Ha hazaviszel egy kis  finomságot,  az-
zal segítesz. Neked egy kis csemege, másnak 
esély. Életedben legalább egyszer te is csatla-
kozz valamilyen programhoz. Nem mehetsz 
el úgy a Földről, hogy soha nem tettél senki-
ért semmit. Kérlek... 
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Üvegbe zártuk éttermünk névadó virágának 
egy-egy pihemagját, s e különleges ékszer-
rel a zártkörű nyitónapon velünk ünneplő 
nőknek kedveskedtünk. Ebből a különleges, 
egyedi ékszerből mindössze néhány darab 
készült, s reméljük, e pitypangpihét büszkén 
fogja viselni majd a szebbik nem.  
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Éttermünk hangsúlyt fektetett arra is, hogy 
bútorzata, asztallapjai, bárpultja gondosan 
megmunkált, egyedi kialakítású legyen. Ép-
pen ezért döntöttünk úgy, hogy fába véssük 
logónkat is. Íme:



Az egyik leghatékonyabb, legfeltűnőbb 
reklámhordozó a gépkocsi-dekoráció, ezért 
mi is „belogóztuk” álmaink autóját. A logó 
és logórészletek készülhetnek fóliavágással, 
kültéri nyomtatási technikával, valamint a 
kettő ötvözésével is. Sötét színű autón fe-
hér, világos színű autón fekete színű lehet 
a logó és a logórészletek a mellékelt fotó 
szerint. Pont. 
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Nyitottak vagyunk!

A Pitypang étterem megálmodói nyitottak. Kritikára, új öt-
letekre, szokatlan megoldásokra, egymásra és a világra. Te-
kintet nélkül életkorra, nemre, nemi identitásra, szexu ális 
orientációra, nemzeti, etnikai hovatartozásra vagy szárma-
zásra, politikai, vallási vagy más meggyőződésre, fizikai és 
egyéb adottságokra. Szóval ne habozz, ha valamit mondani, 
írni akarsz nekünk, akár ezzel az arculati kézikönyvnek in-
dult, de egyébbé alakult könyvecskével kapcsolatban, akár  
éttermünk pitypangborának zamatával kapcsolatban. 
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524 554 Hargitafürdő
Vidám utca 17. szám

Hargita megye
Románia

Tel.: 0744–212212
www.pitypang.ro 
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