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A szovátai Káli étterem
Székelyföld legjobb éttermei

S zováta „sétálóutcájában” he-
lyezkedik el az étterem, közel 
a Medve-tóhoz, szezonban 

komoly turistaforgalommal. Bár 
többen ajánlották, a turistákat töme-
gesen kiszolgáló helyektől picit tar-
tózkodom, pedig talán sokszor nem 
kellene.

Az étlap kereken 20 oldalas (meg-
számoltam), a reggeliktől a desszer-
tekig. Ez számomra mindig érthe-
tetlen, nem tudom elképzelni, hogy 
ennyi étel, szósz, saláta miként tud 
mindig tökéleteshez közeli szintet 
hozni. Na, de lépjünk tovább! A koc-
kás abrosz koszos és kiégett, a pincér 
nem tudja, mi a különbség a pacal-
leves és az extra pacalleves között, 
mert még új, a szalvéta a pohárba 
téve érkezik. Hát, elég izgalmas. Ter-

mészetesen a fő hangsúly mindig az 
ételeken van, de a többi is számít. 
Tehát kértem egy extra pacallevest, 
és marhanyelvet galuskával, mert az 
eredetileg az étlapon lévő nyúlpecse-
nye nem volt rendelhető.

A pacalleves a klasszikus ízvilá-
got képviseli, az extra benne a nyers 
tojássárga volt. Összességében egé-
szen jó volt, de elmaradt a nemrég a 
Páva étteremben kóstolthoz képest. 
Na, de lássuk a pozitívumot: a leves 
itt is korrekt, a mellé hozott tejföl fi -
nom, sűrű, az ecetes, csípős paprika 
szintén fi nom, nem elfáradt. A főétel 
a marhanyelv volt vajas galuskával. 
Hogy mitől vajas ez a galuska, isten-
bizony nem tudom. Átlagos. Ahogy 
az alulkészült nyelv sem hozta azt a 
szintet, amit kellett volna. Zöldséges 

ragu volt mellé, az ízek sem voltak 
harmóniában egymással. A gomba 
száraz, nem ress, abszolút közép-
kategória, bár azért jobban hozza 
a szintet rengeteg székelyföldi étte-
remhez képest.

A pincér ugyan a levessel kapcso-
latos kérdésre nem tudott egyértelmű 
választ adni – bevallása szerint nem-
rég dolgozik itt –, de ezt leszámítva 
ügyes, jól tette a dolgát, ez értékelen-
dő. Az ételek minősége tökéletesen 
leképezi a székelyföldi (erdélyi, romá-
niai) gasztronómia jelenlegi helyzetét, 
abszolút messze vagyunk még a céltól.

Ez a hely a tömegigények kiszol-
gálására valószínűleg alkalmas, 
korrektebb számos más étteremnél, 
de gasztronómiai csodát senki ne 
várjon. Ettől függetlenül, ha arra já-
rok, teszek még egy próbát, hátha a 
nyúlpecsenye kárpótolni fog.

Írta és kóstolta: Sándor Barna

• Sorozatunkban a Gasztrománia blog jóvoltá-
ból azt igyekszünk megmutatni, hogy Erdélyben 
hol és mit érdemes megkóstolni. A blogot vezető 
Sándor Barna már tapasztalt „kóstoló”, irányítá-
sával bemutatjuk Erdély legjobb (és kevésbé jó) 
éttermeit.

Tojássárga a pacallevesben, 
ettől lesz „extra”

▸   F O T Ó K :  G A S Z T R O M Á N I A




