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www. chateaufoldvary.com

a tökéletes kikapcsolódásra vágyik és egyedi rendezvényhelyszínt keres, 
lépje át a mindennapok küszübét és keresse fel a Chateau Földváry Kastélyszállót, 
amely Győrtől mindössze 15 km-re Öttevény községben található.

Ha különleges rendezvényhelyszínt keres,  
a Chateau Földváry mesebeli falai felejthetetlen élményeket tartogatnak  

az Ön és üzleti partnerei számára.

chateau földváry
9153 Öttevény, Fő út. 173

Telefon: +36-96/485-688 Fax: +36-96/485-688 E-mail: hotel@chateaufoldvary.com
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   z elmúlt 21 esztendő során nem csak a nagy-
közönség, hanem a szakma is elismerte az étterem 
és az ott dolgozó emberek munkásságát, szakértel-
mét. Hogy a sok elismerés közül csak a legutóbbi-
akkat említsünk: 2008-2009-2010-2011-ben elnyer-
te a Best of Budapest díjat, 2008, 2009, 2010, 2011-
ben beválasztották a legjobb 50 hazai étterem közé, 
2011-ben pedig elnyerte „Magyarország Legjobb 
Ázsiai Top étterme” 
címet. Ajánlott étte-
rem lett számos szak-
mai kiadvány alap-
ján: Gault and Millau 
2012, Time Out 2011, 
BBJ 2012, stb... 
Az egészséges és fi-
nom ételeket a ven-
dégek szeretik mél-
tó környezetben elfo-
gyasztani, ezért nagy gondot fordítanak a tálalásra, 
és a külső belső hangulatra egyaránt, amely sokat 
változott az utóbbi 1 évben.

Miért is érdemes ellátogatnunk  
a Fuji étterembe, mi a siker titka?
Beszélgetésünk során Alexandru Botos Liviu 
konyhafőnök – aki éveken keresztül képezte ma-
gát a Sagami Cook Indtroduction Office által közve-
tített japán GORO TOMIZAWA SENSEI-től) elmondja, 
hogy kizárólag különlegesen jó minőségű alapanya-
gokat használnak ételeik elkészítéséhez. Példaként 
említi a tonhalat, amit a dél-spanyol tengerből, a fe-
kete tigrisrákot, amit Malajziából jut el az étterembe, 
heti többszöri szállítással, mindig frissen. Az alap-
anyagok ízvilágát pedig nem csak megőrzik, de ki 
is emelik az ételkészítés során, amivel az autentikus 
japán konyha, különleges és természetes ízeit viszik 
bele éttermükbe. Megjegyzi, a jó minőségű alap-
anyag csak az egyik titka a kiváló ételeknek a másik 
titok a szakértelemben rejlik. Konyhájuk, Miyazaki 
Emiko japán séf (2004 óta él Magyarországon) irá-
nyítása alatt áll, aki szakmájában elismert személyi-
ség, és ezen felül gyors és ügyes kezű zöldségszob-
rász is. Továbbá elmondja, hogy a világszerte ismert 
Sushi és Sashimi mellett fontosnak tartják azt is 
megmutatni, hogy a meleg fogások éppúgy hozzá-
tartoznak a tradicionális japán étkezési kultúrához, 
mint az előbbiek. Ezért a Fujiban, számos meleg-
konyhai különlegességgel is találkozhatnak a ven-

dégek. Megismerkedhetnek az asztalnál készülő 
főzős ételekkel, úgymint pl. a Sukiyaki, Shabu-Sha-
bu, Yudofu Nabe… stb., amelyeket a vendég saját 
maga, de akár a felszolgálóik is szívesen elkészíthet-
nek a vendég kívánsága szerint. A Teppanyaki-és a 
Robatayaki pult is üzemelnek. A többi vendégtől 
elszeparáltan étkezni kívánó, vagy üzleti tárgyalást 
igénylő, kisebb csoportokat (2–30 főig) 4 autenti-

kus tatami-szoba vár-
ja az étteremben. Dr. 
Vihar Judit profesz- 
szor asszony a ma-
gyar–japán baráti tár-
saság elnöke szakmai 
dolgokban minden 
szempontból segíti és 
támogatja a Fujit!
Major Balázs nevéhez 
fűződik a régi szép idő-

ket visszahozó magas színvonalú precíz vendéglá-
tás – mivel 1996-tól 2000-ig is Ő vezette a Fujit –, 
és hosszú évek után 2011 elejétől újra sikerült felráz-
ni álmából, megújítani felfrissíteni mindent, ami az 
étteremmel kapcsolatos. Ennek kapcsán nagyon 
jó hír, hogy sikerült a nagy, több mint 200-féle étel-
ből álló étlapot visszahozni, néhány új étellel kibő-
vítve. A forgalom is mutatja, hogy szépen jönnek  
vissza a régi törzsvendégek, és sok-sok új magyar és 
külföldi vendég is egyre inkább gyarapítja a rajon-
góik táborát. Az árak nem emelkedtek az utóbbi 2 
évben, sőt, van ami olcsóbb lett, és minden kedves 
itt élő és/vagy turista japán cégeknek vagy magán-
személynek 15% kedvezménnyel kedveskedik az ét-
terem! Elsőként idén egy nagyon hangulatos, barát-
ságos szép sok zölddel és virággal gazdagított 
teraszt is csináltak, ahol a rózsadomb adta jó leve-
gőt együtt élvezhetik a japán gasztronómiával. Az 
ételt otthonában fogyasztani kívánóknak pedig jó-
kora, akár 20–30%-os kedvezménnyel a házhoz szál-
lítás lehetősége szolgálja a kényelmét, akár az in-
terneten (www.fujirestaurant.hu) keresztül is ké-
nyelmesen online megrendelheti. Aki japán ízekkel 
kényeztetné vendégeit különböző rendezvényeken, 
üzleti tárgyalásokon azoknak sem okoz csalódást a 
Fuji, mert Party service szolgáltatása, minden ilyen 
jellegű igényt kielégít. Pénztárcakímélő ismerke-
dés kapcsán a hétköznapokon 12–15 óráig 3-fogá-
sos gyors ebédmenüvel 1990 Ft-ért várják kedves ér-
deklődőiket.

A hegy magasságával az élen,  
megújulva megszépülve,  
újra a régi lendületben, már terasszal is!

A gombamód szaporodó távol-keleti sushi bárok, éttermek, tengerében, mind minőségben, egyedi 
helyszín mivoltában, választékban és szolgáltatásokban, egy hegy magasságával emelkedik ki a Japán 
étkezési kultúra immár 21 évvel ezelőtt hazánkba akkreditált „nagykövete”, a Fuji Japán étterem.

A

www.fujirestaurant.hu
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Egyedülálló kínálatunk 130 000 m2.-es zárt területen: 
• 1400 férőhely szállodai szobákban és hangulatos bungalókban.
• Vendéglátás akár 2000 főre is, több étteremben.
• Rendezvénytermek 2300 főre (legnagyobb terem: 1500 fő).
• 500 m strand és szabadtér kültéri programokhoz.
• Wellness, rekreációs, sport és vizisport szolgáltatások.
• Programok: borkóstoló, vitorlázás, hajózás, kerékpártúrák. 
• 450 férőhelyes ingyenes parkoló a területen belül.

Szállodánk kitűnő választás, ha Ön
üzleti rendezvény, konferencia, kiállítás, családi ünnepségek megrendezéséhez keres helyszínt!

Várjuk szíves érdeklődését!
Hotel Club Tihany, 8237 Tihany, Rév. u.3. Tel.: 87/535 564, Fax: 87/538 516

Email: reserv@clubtihany.hu, conference@clubtihany.hu, www.clubtihany.hu
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Buda központi részén elhelyezkedő szállodánk egyedülálló üvegfalú külön-
terme és csodálatos belső kertje ideális helyszín céges tréningek, előadások, 
termékbemutatók, családi és baráti rendezvények lebonyolítására. Szobáink 
kényelmes pihenést biztosítanak a rendezvény résztvevőinek!

Hotel Mediterrán
1118, Budapest, Budaörsi út 20/a

Tel.: +36-1-372-7020 Fax: +36-1-372-7021
www.hotelmediterran.hu
sales@hotelmediterran.hu
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Hotel Minaret 
(Szalók adriennel  

egyeztetve:  
Hétfőn küldi)

+36 / 36 517-000
3300 Eger, Knézich K. u. 2.
info@minarethoteleger.hu
www.minarethoteleger.hu

EGER LÜKTETÔ
SZÍVÉNEK OTTHONA

Az egri lüktetô élet központjában a park-klub.hu 
csoport jóvoltából újra életre kelt a Park Hotel 
Minaret, mely a barokk belváros egyik legim-

pozánsabb miliőében helyezkedik el.

A tájegység legfôbb építészeti vonzereje Eger 
belvárosa, a török hódoltság idejéből fennmaradt 
Minaret emlékmû, az Egri vár történelmi mûem-
lékei, a barokk és klasszicista házsorok, melyek 

között helyezkedik el a Park Hotel Minaret.

A hotel kialakítása teljesen tükrözi a város hangula-
tos kis utcáit, zegzugos kis félreesô találka helyeit, 
ezzel is még otthonosabbá téve a metropoliszi életet.

Eger kiemelt turisztikai központ, ahol egész évben 
szórakoztatóbbnál szórakoztatóbb és izgalmas prog-
ramok várják az ide érkezôket. Érkezzen meg és élje 
át újra a séta örömét, hiszen a  Minaret Hoteltôl  pár 
perc séta alatt részese lehet a Középkori Vásárnak, a 
Végvári Vigasságnak, a Bikavér Ceremóniának, 
Eger Ünnepének és tengernyi fesztiválnak és mu-

latságnak.

A szálloda 34 komfort szobája mellett, a Minaret 
Hotelben helyet kapott egy minden technikai igényt 
kielégítő meeting terem, egy belsô zárt grill terasz és 
udvar valamint a hagyományos magyar konyha mel-
lett, egy egyedi és igen különleges gasztronómiai 

szolgáltatás, a FINGER FOOD&SALAD BAR.

Élje át Eger hangulatát, töltôdjön fel nálunk
a Park Hotel Minaretben!
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Jarl Konferenciaközpont

Skandináv kényelem. Teljes körű felszereltség. 

www.jarl-konferenciaterem.hu | 1133 Budapest, Váci út 92. | Rendezvényszervezés: +36 1 236 4011 georgina.miseta@kinnarps.hu 

Kellemes környezet kül- és beltéren.

A váci úti irodafolyosó jól megközelíthető 

részén, modern környezet, teljes körű tech-

nikai felszereltség és kényelmes bútorok 

várják minden kedves Ügyfelünket. Vezetői 

értekezlet, meeting, tréning, konferencia 

vagy sajtótájékoztató - nálunk megtalálja a 

megfelelő helyszínt!
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