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A koronavírus-járvány az ét-
termeket és a szállodákat 
viselte meg legjobban, és 

ez alól Marosvásárhely sem kivétel, 
ahol a hosszan tartó, magas megbe-
tegedési számok miatt a vendéglők 
belterei zárva maradtak. Amelyik 
étterem túl akarta élni a nehéz idő-
szakot, az kénytelen volt felpörgetni 
az ételek házhoz szállításának szol-
gáltatását, illetve téli időszakban is 
olyan teraszt működtetett, amely a 
polgármesteri hivatal hallgatólagos 
beleegyezésével üzemelhetett külön 
engedély nélkül. A Marosvásárhelyi 
Helyi Tanács március elsejéig hosz-
szabbította meg a türelmi időszakot: 
tavasztól ismét szükség van a szoká-
sos hatósági engedélyeztetésre.

A betegek számának csökkené-
sével a járványügyi szabályozások 
közben lehetővé tették az éttermek 
belső tereinek a megnyitását, ami 
mentőövnek számít a nehéz hóna-
pokat átélt marosvásárhelyi ven-
déglátás számára is. Ez egyféle új 
kezdet is, hiszen amelyik étterem 
túlélte az elmúlt év anyagilag vi-
szontagságos időszakát, az most 
igyekszik visszacsalogatni a kény-
szerűségből elszokott fogyasztóit. 
Ahogyan Marosvásárhely egyik 
legelegánsabb étterme, a Petry 
Grill&Wine Bisztró is megújult ét-

lappal és számos szezonális étellel 
nyitott újra.

Minőségi húsválaszték

A rendszerváltás óta húsfeldolgozás-
sal és húsforgalmazással foglalkozó 
marosvásárhelyi magyar tulajdonú 
cég nemcsak a „székely fővárosban”, 
hanem Erdély más vidékein is szín-
foltot jelent a hentesboltok kínálatá-
ban. Ez igazából egy olyan nagyvá-
rosban érzékelhető, mint Kolozsvár, 
amely Erdély viszonylatában is az 
egyik legkeményebb konkurenciális 
piac az élelmiszerforgalmazás te-
rén. Az egymást érő élelmiszeripari 
cégek jobbnál jobb bolthálózatot 
működtetnek, és a korábbi évekbeli, 
főleg a külső megjelenésre adó ke-
mény verseny mára a minőségi kíná-
lat területén is perdöntővé vált. Eb-
ben a kemény versenyben a kincses 
városbeli Petry-üzletek jól állják a 
sarat, magyar szempontból pedig 
szinte egyeduralkodók, hiszen alig 
van még olyan élelmiszerkereske-
delmi üzlethálózat a városban, ahol 
az eladók számára fontos a kétnyel-
vűség, a román és a magyar nyelv 
ismerete. Még ha hústermékeik drá-
gábbak is az átlagosnál, sokan a ki-
fogástalan kiszolgálás miatt keresik 
fel hentesboltjaikat.

Marosvásárhelyen – ahol Kolozs-
várhoz képest a lakosság számarányát 
tekintve is jóval több magyar él –, a 
kétnyelvűség természetes velejárója a 
kereskedelemnek. Ha az előző város-
vezetés idején ez nem is volt annyira 
magától értetődő, mostanában, az új 
magyar polgármester személyével az-
zá válik. Petryéknek nincs szükségük 
változtatásra, hiszen immár három 
évtizedes tapasztalattal a hátuk mö-
gött nemcsak az eladásra kínált húsok 
minőségében, hanem a kiszolgálás-
ban is jól teljesítenek. Amit folyamatos 
terjeszkedésük és bővülő választékuk 
is alátámaszt. Ennek a színes palet-
tának lett érdekes színfoltja a 2017 
végén elindult elegáns bisztrójuk a 
Rákóczi-lépcső alatti sarokházukban, 
ahol a 19. század második felére visz-
szanyúló cégtörténetet indították újra 
az 1989-es rendszerváltás után.

Remek sültek

A Petry bisztró azok számára jó hely, 
akik elsősorban egy fi nom sültet 
szeretnének enni. Lehet, hogy első 
látásra a választékuk drágának tű-
nik, de ár/érték arányban nem az. A 
legtöbb alapanyag kiváló minőségű, 
másrészt a a steak elkészítési módja 
sem a szokványos. A marhasült om-
lós és zamatos állagát egy faszénala-

pú sütő biztosítja, amely a vendégek 
szeme láttára működik az étterem 
egyik termének a meghosszabbítá-
saként. A látványkonyha azért is ér-
dekes, mert a vendég kiválaszthatja 
a hússzelet nagyságát, és akár végig 
is nézheti, hogyan készítik el.

De nem csak marhasültet lehet 
itt enni: a Josper-sütőnek nevezett 
„csodamasinériában” mangalica-, 
bárány-, sőt szárnyas sült is készül, 
de kínálnak sertésoldalast vagy sült 
halat is. A steakhez köretként ren-
delhető grillezett zöldség is. Min-
dennek fenséges az íze. Korábban 
sült csülköt ettünk itt, de a csúcs 

a húsmarhából készült steak volt, 
amihez foghatót addig nem kóstol-
tam. A tíz dekányi, érlelt és faszé-
nen sütött marhabélszín 25 lejes ára 
rendben van, ami a körítéssel együtt 
is elfogadható összeg.

Ezúttal a kacsacombot próbáltam 
ki narancsszósszal és grillen sütött 
vöröskáposztával. A kacsahúst pá-
rolt vöröskáposztával szeretem, az 
olajon sült zöldséghez képest azon-
ban a grillezett káposztának merő-
ben más, érdekesebb íze van. Mint 
ahogy az almacsatni is jóra sikerült. 
A vajon párolt gyümölcs megfelelő 
fűszerezettséggel remek kiegészítője 
a roston sült húsoknak.

A kacsacomb kitűnő fogásnak bi-
zonyult. Gasztronómiai újdonságok-
ra nyitott emberként az is elégtétellel 
töltött el, hogy a látványkonyhával 
szembeni asztal mellől követhettem 
végig, ahogyan a szakács megsütöt-
te és feltálalta a kacsasültet. Amit jól 
kiegészített a marhacsontból készült 
erőleves töltött ravioli tésztával. A 
konyhán amúgy mindig van erőle-
ves, hiszen az étlap egyik elenged-
hetetlen tartozéka a marha velős-

csont karamellizált hagymával és 
pirított házi kenyérrel.

Nem sorolom tovább az ínyencsé-
geket a libamájpástétomtól a tatár-
bifszteken át a különleges sajtokig. 
Aki gasztronómiai érdekességekre és 
igényes kiszolgálásra vágyik magyar 
környezetben, annak érdemes betér-
nie a marosvásárhelyi Petry bisztróba.
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• Grillezve készült, re-
mekül fűszerezett, omlós
és zamatos marha-, disz-
nó- vagy szárnyas sültet
igényes éttermekben
találunk. Sokfele kínálnak
ilyesmit, csak éppen a
minőség nem az, amire az
ember számít. Meggyő-
ződésem, hogy az erdélyi
vendéglők egyik legjobb
sültjét a marosvásárhelyi
Petry bisztróban készítik.

Marhasteak és más földi jók
Grillezett húsok és zöldségek a marosvásárhelyi látványkonyhában

Erőleves marhacsontból, töltött tésztával

A Petry cég épületegyüttese a marosvásárhelyi Rákóczi-lépcsőnél
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