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Rólunk

Itália Székelyudvarhely szívében

Éttermünk Székelyudvarhelyen, a város szívében, a Székelytámadt vár lábá-
nál található családi vállalkozásként muködö olasz bisztró.

Az eredetiség nagyon fontos és erre mi is nagy hangsúlyt fektetünk, ezért 
aztán konyhafönökünk, Luca az igazi tradicionális olasz ételek mellett sa-
ját receptgyujteményéböl is rengeteg fogást készít. E mellett borkínálatunk 
széles választékáól is lehet válogatni, közel 50 féle olasz és 50 féle magyar 
borból.

Hiszünk abban, hogy valami csak akkor lesz igazán jó, ha szívvel, lélekkel 

csináljuk! 
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Minden, ami olasz

Széles választékunk magában foglalja a tradícionális, valamint a dél-olasz 
és mediterrán konyha remekeit is. Gazdag olasz elöételeket, desszerteket, 
frissen, itt helyben a saját tésztagyárunkban készült tésztákat, grillételeket 
és készételeket kínál. Salátabárunkban friss zöldségek, zöldsaláták és ízletes 
dresszingek közül válogathatnak, isteni pizzáinkat saját kemencénkben sütjük.

A legjobb olasz ételek csak válogatott minöségu alapanyagokból

Tésztaételeink 'a la minute' készülnek el a vendégek kérése szerint. A pizzák 
ropogós, vékony tésztával, fatüzelésu kemencében sülnek, megörizve a tradi-
cionális ízvilágot. A lávaköves grillen frissen készülnek a különféle húsételek 
és a zöldségek; napszaktól függöen csirkétöl a tenger gyümölcséig széles 
választékban. Desszert kínálatunkban szerepelnek klasszikus olasz édességek, 
de saját házi receptek is. Bizonyos tésztaételeink, pizzáink és desszertjeink 
gluténmentes változatban is elérhetök.

Hitvallásunk, hogy aki betér, minöségben és mennyiségben is kiváló ételt 
kapjon, és jó érzésekkel gondoljon vissza az itt eltöltött idöre és éttermünkre.
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Logóhasználat

Minimális méret

Védett terület
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Monokróm

Tiltások a logó használatánál
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Tipográfia

AndrewAndreas

A a, Á á, B b, C c, Cs cs, D d, Dz dz, Dzs dzs, E e, É é, F f, G g, Gy gy, H 
h, I i, Í í, J j, K k, L l, Ly ly, M m, N n, Ny ny, O o, Ó ó, Ö ö, P p, Q q, R r, 
S s, Sz sz, T t, Ty ty, U u, Ú ú, Ü ü, V v, W w, X x, Y y, Z z, Zs zs

Andes

a,  b, c, cs, d, dz, dzs, e, f, g, gy, h, i, j, k, l, ly, m, n, ny, o, Ó, p, q, r, s, sz, t, ty, u, v, w, x, y, z, zs

Szìnhasználat

o
C: 0
M: 29
Y: 100
K: 0

R: 252
G: 188
B: 100

HEX: #fcbc00

o
C: 0
M: 0
Y: 0
K: 100

R: 0
G: 0
B: 0

HEX: #000000
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Készìtette: Uzoni-Biró Andrea
Kalot, 2020

koszonjuk, hogy a vendegunk volt!
.. .. .. ..


