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Sarudi Töltés Fröccsterasz 

és Panorámaterasz

Vízidió Bisztró 

Melegkonyhás étterem

Sarudi Mandola 

Lepénysütő és palacsintázó

Keszegeszegető Halsütő-  

és Grill Terasz
Sulyom Tájétterem Egyél Sarudit

Cím 3386 Sarud, KalandPart 3386 Sarud, KalandPart 3386 Sarud, KalandPart 3386 Sarud, KalandPart 3386 Sarud, Kossuth út 2. +36-30-377-22-11

Rövid leírás

A Tisza-tó talán legszebb 

panorámájú vendéglátó-

egysége a Fröccsterasz és 

Panoráma bár, közvetlenül a 

Tisza-tavi kerékpárút mellett. 

A KalandPart talán 

legkedveltebb találkozó-

helye, érkezzetek akár 

kerékpárral akár vízi 

közlekedési eszközzel. A 

Fröccsteraszon fehér és rozé 

borokból készült fröccs 

mellett kávé, üdítők, 

frissítők, szendvicsek, 

alkoholos italok, jégkrém, 

édesség és helyben sült 

péksütemények kaphatók

A KalandPartra érkezők, 

vagy az itt áthaladók kedvelt 

melegkonyhás étterme. 

Ételválasztékában 

megtalálható a napi menü, 

vannak készételeink, sütünk 

grillcsirkét, azonban az 

ételválasztékunk 

meghatározó részét a 

frissensültek teszik ki. Az 

étterem italválasztékában 

minden megtalálható amit 

egy strandon elvárható.

A strandok egyik 

legkedveltebb harapnivalói a 

lángos és a palacsinta. Azok 

számára, akik ezt a két 

„lepényt” szeretik, egy külön 

kis vendéglátó-egységet 

építettünk, hogy a lehető 

leghamarabb beszerezhessék 

a környék legfinomabb 

lángosát és palacsintáját.

Jellemzően hazai halakból 

készülő többféle ízletes sült 

halat  és halászlét kínálunk. 

S ha a halak helyett inkább a 

street food ételek állnak 

közelebb hozzád, ebben az 

egységünkben megtalál-

hatod a HOT DOG-ok, a 

Hamburgerek széles 

választékát, amelyek mellett 

ízletes rostlapon sült húsokat 

és kolbászkákat is találsz 

nálunk.

Küldetésünk, hogy egyedi 

hangulatú vendéglátó 

egységünkben ízletes, 

modern, a vidéki alapanya-

gok felhasználásával készülő 

fogásokkal varázsoljuk az 

étkezést is élménnyé 

vendégeink számára. Az 

étterem sze-zonális étlappal 

és napi ajánlatokkal várja a 

látogatókat. Törekszünk 

arra, hogy népszerűsítsük e 

táj jellegzetes ételeit, a 

környék jellegzetes alap-

anyagainak felhasználá-sával 

készülő fogásokat.

Házhoz visszük neked a 

legfinomabb sarudi 

ételeket és italokat – legyél 

akár otthon, vagy a parton. 

Rendelj weboldalunkon, 

telefonon vagy emailen és 

már várhatod is a 

futárunkat!

Egyél Sarudit 

házhoz/helybeszállítás

+36-30-377-22-11

egyelsarudit@elmenyfalu.h

u

www.egyelsarudit.hu

A Kalandpart megújuló vendéglátó egységei különleges panorámával (Sarudi Töltés Fröccsterasz), meleg ételekkel (Sulyom bisztro), palacsintával és lángossal        (Sarudi 

Mandula), sült hallal és grill ételekkel (Keszegeszegető) várják a vendégeket. Sarudon, a Tisza-tó partján 4 vendéglátó egység kínálatából választhatsz magad- nak  A faluban egy 

4 évszakos étterem is vár benneteket, a Sulyom Tájétterem. "Egyél Sarudit" Melegétel kiszállítás keretein belül  pl.  a nyaralóhajókra  is szállítunk.

Élményfalu Sarud -  Vendéglátás
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