
 

 
 

Kedves újdonsült, visszatérő, vagy épp csak megpihenni vágyó utazó! 

Az Őrségbe érve az a különös és furcsa érzése támadhat– járjon itt először, vagy már 

sokadjára -, hogy „Hazaértem”! A természet közelsége, a csend és nyugalom, a helybéliekből 

áradó kedvesség - mintha mindig is ismerte volna őket -, semmihez sem fogható. Itt még 

a zöld is más, és ha egyszer erre a vidékre „téved”, visszakívánkozik.  

Fogadónk ehhez a varázslatos vidéken szerzett élményeihez kíván egy kis pluszt adni 

ételkülönlegességeivel, amelyek az őrségi gasztronómia és hagyományőrzés jegyében 

születtek, s amelyeket csak itt, az Őrszem Fogadóban kóstolhat meg! 

Tökmaglisztes pogácsa 

Az Őrség fekete aranyáról már bizonyára hallott…Még nem? Eláruljuk: a tökmagból 

hidegsajtolással kinyert olajat nevezik így ezen a vidéken. A tökmagolaj készítéséből 

„visszamaradt” préselvényt (pogácsát) lisztté őrölve kapjuk e lisztkülönlegességet, amelyet 

pogácsáink készítéséhez használunk. A tökmagliszt jellegzetes íz- és színvilágot kölcsönöz 

termékünknek, tökmaggal díszítve pedig méltán nevezhető őrségi különlegességnek. Kóstolja 

meg!  

Nagymamáinktól…(kézműves száraztészták) 

A mai rohanó világban elfelejtjük milyen jó is volt nagymamáink házilag készített tésztája: 

széles metélt, csigatészta, laska tészta…De ha felelevenítjük gyerekkorunk olykor már 

halovány emlékeit, szinte látjuk magunkat, amint a nyári szünetben, a nagymama körül 

sündörögve, segítség gyanánt tésztagyúrással ’próbálkozunk’.  A nyújtógépet hevesen 

tekerjük, kicsit már türelmetlenül pödörjük a csigatésztát…És rájövünk, 

összehasonlíthatatlanul finomabb, mint a boltok polcain sorakozó megannyi tésztaféleség. 

Tésztáinkat 10 tojásból készítjük. Ha megkóstolja húslevesünket, túrós tésztánkat, 

gyermekkora ízei újra Önre találnak… 

Kellemes időtöltést és jó étvágyat kívánunk! 

Az Őrszem Fogadó csapata 



 

 
 

 

Reggeli ételek 
Breakfast / Frühstück 

 

Rántotta (3 tojásból)    720 Ft  

Szalonnás, vagy hagymás rántotta  840 Ft 
Scrambled eggs (3) /Scrambled eggs with bacon or onion) 

Rühreier (3 Eier) /Rühreier mit Speck oder Zwiebel) 

Virsli mustárral   600 Ft 
Frankfurter with mustard | Würstchen mit Senf 

Bundáskenyér   600 Ft 
sajttal, tejföllel           / vagy ropogós bacon-nel   

Eggy bread with sour cream and cheese /or with bacon chips  

Armer Ritter mit Sauersahne und Käse / oder mit Speck  

Körözött / Zöldfűszeres tejfölös túró (20dkg)   480 Ft 
Cottage cheese cream with paprika/ with green spices 

Topfenaufstrich mit Paprika /mit Grüngewürz 

 

 

 

Reggeli ételeinkhez egy csésze kávét, teát vagy tejet is 

felszolgálunk. 

All breakfasts are served with coffee, tee or milk.  

Zum Frühstück bieten wir eine Tasse Kaffee, Tee oder Milch an. 

  



 

 
 

 

Előételek  
Starters / Vorspeisen 

Sajtos-tejfölös prósza    630 Ft 
Hungarian potato pancake with cheese and sour cream 

Kartoffelfladen mit Käse und Sauerrahm 

 

Rántott trappista sajt   1100 Ft 
Cheese fried in breadcrumbs | Panierter Käse 

 

 

Levesek 
Soups | Suppen 

  ½ adag egész 

Fokhagymakrémleves csészében   650 Ft 
Garlic cream soup | Knoblauchsuppe 

Húsleves választható levesbetéttel  410 Ft 590 Ft 
(házi cérnametélttel vagy májgombóccal)  

Meat soup with noodles or liver dumplings  

Fleischsuppe mit Nudeln oder Leberknödeln 

Erdei gombaleves hajdinával (csészében)   750 Ft 
Porcini (mushroom) soup with buckwheat 

Herrenpilzsuppe mit Buchweizen 

  



 

 
 

 

Őrségi ételek 
Dishes of Őrség style | Gerichte auf Őrség Art 

 
 ½ adag  egész 

Vasi paprikásszelet  875 Ft 1250 Ft 
(fokhagymás tejbe áztatva, paprikás lisztbe forgatva) 

Pork chop with garlic ’Vasi’ style 

Schweinschnitzel mit Knoblauch auf ’Vasi’ Art 

Vadpörkölt dödöllével  1650 Ft 2350 Ft 
Game stew with ’Dödölle’ (potato dumplings) 

Wildgulasch mit ’Dödölle’ (Kartoffelsterz) 

Őrszem tál 2 személyre   3900 Ft 
(sajttal, gombával töltött bundás tekercs, rántott csirkemell, cigánypecsenye, hasábburgonya, 

párolt rizs, mosolygós burgonya) 

’Őrszem’ platter for two person (pork chop filled with cheese and mushroom, 

fried in breadcrumbs, chickenbreast fried in breadcrumps, gipsy roast joint with mixed garnish) 

’Őrszem’ Platte für zwei Personen (mit Käse und Pilzen gefülltes paniertes Schweinschnitzel, 

panierte Hühnerbrust, Zigeunerbraten mit gemischten Beilagen) 

Őrségi dödölle tejföllel    790 Ft 
’Dödölle’ (potato dumplings) with sourcream ’Őrség’ style 

’Dödölle’ (Kartoffelsterz) mit Sauerrahm auf ’Őrség’ Art 

Tökmagolajos túróval töltött sertésszelet     1590 Ft 
Pork chop filled with pumpkin seed oil cottage cheese 

Mit Kürbiskernöl und mit Topfen gefülltem Scweineschnitzel 

  



 

 
 

 

Hús- és halételek 
Meat and fish dishes | Fleisch- und Fischgerichte 

 

  ½ adag egész 

Cigánypecsenye, kakastaréj szalonnával  770 Ft 1350 Ft 
Gipsy roast joint | Zigeunerbraten 

Rántott szelet  770 Ft 1350 Ft 
(sertés / csirke) 

Pork chop fried in breadcrumbs (or chickenbreast) 

Paniertes Schweinschnitzel (oder Hühnerbrust) 

Őrszem tekercs  1110 Ft 1590 Ft 
(sajttal, gombával töltött bundás tekercs) 

’Őrszem’ roll (pork chop filled with cheese and mushroom, fried in breadcrumbs) 

’Őrszem’ Rolle (Schweinschnitzel gefüllt mit Käse und Pilzen, paniert) 

Cordon bleu (sertés)  980 Ft 1400 Ft 
Cordon bleu (Pork | Schwein) 

 

Sügércsíkok tökmagos bundában   1600 Ft 
(tengeri sügér filéből)  

Fish fries in breadcrumbs with pumpkin seed | Barschfilet paniert mit Kürbiskern  



 

 
 

 

A helyi tejüzem termékeiből készült ételek 
Dishes made from the products of the local dairy 

Speisen aus der benachbarten Molkerei 

Túrógombóc   850 Ft 
Sweet cottage cheese dumplings | Topfenknödel 

Házi túrós tészta, pirított szalonnával   980 Ft 
Homemade flat noodles with cottage cheese and bacon chips  

Topfenfleckerln mit Speck 

Kóstolja meg az Őrségi Tejüzem termékeit! Megvásárolhatók a Fogadóban. 

You can buy the products of the local dairy in the inn. 

Kosten Sie die Produkte der Őrségi Molkerei. Sie können sie im Gasthaus kaufen. 

 

 Öntetek  
Sauces | Saucen 

Tejföl   130 Ft 
Sour cream | Rahm 

Tartármártás   200 Ft 
Tartar sauce | Sauce Tartare 

Tökmagolaj  130 Ft 
Pumpkin seed oil | Kürbiskernöl 

  



 

 
 

Köretek  
Garnishes | Beilagen 

Hasábburgonya   450 Ft 
French fries | Pommes Frites 

Fűszeres burgonya 480 Ft 
Spicy potato | Würzige Kartoffeln 

Párolt rizs 380 Ft 
Steamed rice | Gedünsteter Reis 

Őrségi dödölle  460 Ft 
’Dödölle’ (potato dumplings) ’Őrség’ style 

’Dödölle’ (Kartoffelsterz) auf ’Őrség’ Art 

Prósza  480 Ft 
Hungarian potato pancakes | Kartoffelfladen 

 

Saláták  
Salads | Salaten 

Házi káposztasaláta  350 Ft 
Homemade cabbage salad | Hausgemachter Krautsalat 

Csemege uborka  350 Ft 
Pickled gherkins | Gewürzgurken 

Ecetes almapaprika  350 Ft 
Apple pepper in vinegar | Essig Apfelpaprika 

Házi cékla saláta  350 Ft 
Home-made red beet salad | Hausgemachter Rote-Bete-Salat 

  



 

 
 

 

Desszertek  
Desserts | Desserten 

Rétes (2 db)  
Strudels (2 pcs) | Strudeln (2 Stück) 

❖ tökös-mákos  600 Ft 
with pumpkin and poppy seed | mit Kürbis und Mohn 

❖ túrós-meggyes  600 Ft 
with cottage cheese and sour cherry | mit Topfen und Sauerkirsche 

Gesztenyepüré   540 Ft 
Chestnut puree | Kastanienpüree 

Túrógombóc   850 Ft 
Cottage cheese dumplings | Topfenknödel 

Palacsinta (2 db)   
Pancakes (2 pcs) | Palatschinken (2 Stück) 

❖ Túrós  350 Ft 
with cottage cheese | mit Topfen 

❖ Ízes  300 Ft 
with marmalade | mit Marmalade 

❖ Kakaós  300 Ft 
with cacao | mit Kakao 

 



 

 
 

Örömmel adunk helyszínt ebéddel vagy vacsorával egybe kötött 

családi és baráti összejöveteleknek (keresztelő, ballagás, esküvő, 

születésnap…), valamint céges rendezvényeknek 

 

Áraink az áfát tartalmazzák! 

Elfogadott utalványaink: 
 

 

Bankkártyás fizetésre is van lehetőség! 

 

Üzletvezető: Főszakács: 

Kovácsné Zsoldos Szilvia Spilákné Németh I. 

 Krizsai Tamásné 

MONET 2000 Kft. 

9942 Szalafő, Templomszer 22/c 

+36-94-312-805 

www.orszemfogado.hu 

 

 

Allergén anyagok jelölése: 

 
glutén 

 
rák 

 
tojás 

 
hal 

 
földimogyoró 

 
szója 

 
laktóz 

 
diófélék 

 
zeller 

 
mustár 

 
szezámmag 

 
kén-dioxid és 

szulfitok 

 
csillagfürt 

 
puhatestűek 

Étlapunkon a vegetáriánus ételeinket  ábrával jelöljük. 


