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• Sorozatunkban a 
Gasztrománia blog jó-
voltából azt igyekszünk 
megmutatni, hogy Erdély-
ben hol és mit érdemes 
megkóstolni. A blogot 
vezető Sándor Barna már 
tapasztalt „kóstoló”, 
irányításával bemutatjuk 
Erdély legjobb (és kevés-
bé jó) éttermeit.

P icit rendhagyó lesz ez az írás, 
tekintve hogy nem az utcá-
ról beesve és első benyomás 

alapján teszteltem, de az objektivi-
tásból semmit nem von le. A tulaj-
donosváltás óta teljesen más szem-
léletű konyhai hozzáállást tanúsító 
Páva Étterembe többnyire napi me-
nü elfogyasztásáért szoktam járni. 
Mindig friss alapanyagok, jó és vál-
tozatos konyha jellemzi.

Az étterem elhelyezkedése lehet 
előny és hátrány is, mert nem a főso-
dorban van, de ez szerintem inkább 
előny. Csendes, szép helyen talál-
ható, nagyon jó kilátással, bővített 
parkolóval, kényelmesen megkö-
zelíthető. Az épület folyamatos vál-
toztatásokon esik át, a szálláshelyek 
tekintetében bővítenek, újítanak.

E bejegyzés alapját többnyire a 
vacsora élménye képezi. Előételnek 
házi humuszt ettünk, egy kis avoká-
dókrémmel lenyomtatva. Szuper jó 
ízek, a humusz a legjobb közel-ke-
leti, észak-arab konyhának is dicsé-
retére válna. A csicseriborsó lágy, 
krémes, a tahini (szezámmagkrém – 
szerk. megj.) adja a karakterisztikát, 
egy valóban friss fogás.

Húsokban is erős

Főételnek báránycsülköt és fürjet 
ettünk. Nem vagyok bárányrajongó, 
ezért csak egy csipetnyit kóstoltam 
belőle, de nagyon omlós, fi nom volt. 
Ahogyan a fürj is. Kívül ropog, a hús 

szaft os, nincs kiszáradva, valóban 
nem egy hétköznapi élmény.

Ezután jött még egy szarvasbél-
szín polentával, ami kiemelkedett a 
mezőnyből mind az alapanyag, mind 
az elkészítés tekintetében. Szuper íz 
és állag mellett könnyed, pikáns a 
hús, a vadételekre jellemző legjobb 
karakterisztikát megtartva. Sajnos ez 
nincs az étlapon, vagyis nem mindig, 
tekintve hogy folyamatosan változtat-
nak, kísérleteznek, ami az étteremnek 
csak javára válik, hiszen folyton talál-
ni valami izgalmas fogást.

Steakjeik is kiemelkednek az ud-
varhelyi mezőnyből, jól sütve, fi nom 
köretekkel, valóban magas minő-
ségű alapanyagokat használva.

Fiatalos lendülettel

A konyhai szaktudás a helyén van, 
fi atalos, innovatív séfek dolgoznak, 
akikről biztosan sokat fogunk még 
hallani a jövőben. Kiemelkedő to-

vábbá a borkínálat, komoly szak-
maisággal összeállítva. Számomra 
hiányoznak a kézműves italok, mint 
mondjuk egy izgalmas szörp, egy 
ízesített limonádé, de nyilván ezek 
hiányának is megvan a magyaráza-
ta. A személyzet is teljesen korrekt, 
nem tolakodó. Nyilván a tulajdonosi 
szemlélet nagyon sokat számít ezen 
a téren is, fontos, hogy a lehető leg-
többet ott vannak, ezért is garantált 
a minőség. Összességében nagyon 
jó hely, ajánlott kategória.
 

Írta és kóstolta: Sándor Barna

A székelyudvarhelyi Páva Étterem
Székelyföld legjobb éttermei

Jól bánnak a húsokkal, 
és a borkínálat is a térség egyik 
legjobbja
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