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Rusztikus lokál Nyárádszeredában
Az erdélyi konyha ételeit kínáló Csámborgó étterem

K I S R É T I  Z S O M B O R

R égi szép időket idéző telt 
ház fogadott egy hétköznap, 
ebéd időben a nyárádszere-

dai Csámborgó étteremben. Ma már 
az erdélyi vendéglők többsége akkor 
is foghíjason működik, ha a koro-
navírus-járvány elleni védekezési 

szabályok betartásával kinyithat. A 
Nyárádmente „fővárosának” ruszti-
kusan berendezett étterme viszont 
magabiztosan vészelte át a legnehe-
zebb időszakot, így törzsvendégeit 
sikerült visszacsalogatnia. Sokszínű 
kínálata alapján ez nem meglepő, 
hiszen közkedvelt menüajánlata 
nemcsak olcsó, hanem tartalmas is.

A Bocskai István erdélyi feje-
delem nevét viselő főtér központi 
fekvésű éttermét már hosszú évek 
óta ismerik a turisták. A székelyföl-

di utakat népszerűsítő honlapokon 
a Nyárádmente vendéglátó helyei 
között mindenhol megtaláljuk, ami 
jelzésértékű, hiszen a vendégek visz-
szajelzései alapján a Csámborgóban 
„olcsón és jókat lehet enni”. Ez a tár-
sítás amúgy a vendéglátásban ritkán 
jön be. Tapasztalataim szerint az ét-
termekben igencsak találó a régi ma-
gyar mondás, hogy olcsó húsnak híg 
a leve, azaz a legolcsóbb éttermek 
gyenge minőségű alapanyagból, tö-
megtermékekből dolgoznak. Ez érte-
lemszerűen együtt jár a végtermék, a 
felszolgált étel gyenge minőségével.

A Csámborgó vendéglő a sze-
rencsés kivételek közé tartozik. A 
jelenség egyik lehetséges magyará-
zata, hogy a nyárádszeredai étterem 
a hagyományos erdélyi és székely 
konyha, valamint a modern európai 
konyha ötvözeteként „piacra dobott” 
felhozatalával széles réteget szólít 
meg a 3500 lakosú magyar városká-
ban, illetve a környékbeli falvakból. 
A turistaszezon beindulásával to-
vább erősödik a vendégszám, amire 
már alapozni lehet a jobb minőségű 
alapanyagokból, nagyobb meny-
nyiségben, így olcsóbban előállított 
gasztronómiai kínálatukban.

 
Kenyértésztában sült csülök

Habár a menüárban felkínált kétfo-
gásos ebédjük – a gulyásleves és a 
császárszalonnával tálalt spenót-
főzelék – kedvemre lett volna, kí-
váncsiságból kipróbáltam a hideg 
gyümölcslevest. Ami egy málnás 
gyümölcskrémleves volt, valószínű-
leg pudinggal dúsítva. Az állaga túl 
pépesre sikeredett, de az íze remek 
volt. A jól elkészített gyümölcsleve-
seknek télen-nyáron van szezonjuk: 
részemről jó volt a választás, habár 
gondolkodtam azon, hogy érdemes 
lenne kipróbálni a hagymakrémle-
vest is sajtot pirítóssal. Azért e ket-
tőt, mert a többi leves – marhahúsos 
parasztcsorba, pacalleves, erdélyi 
csorba vagy paszulyleves csülökkel 
– az erdélyi éttermi kínálat szokásos 
felhozatala, a legtöbb vendéglőben 
ezekkel találkozunk.

A főételek választéka jól tükrözi 
az erdélyi konyha hagyományait, hi-
szen számos ismert ételünket kínál-
ja a Csámborgó-étlap: túrós puliszka 
szalonnapörccel, csirkepaprikás, 
rablóhús salátaágyon, túróval töltött 
gombafejek, nyakas karaj roston, ci-
gánypecsenye körettel, kacsacomb 
lilakáposztával, pisztráng kukori-
cadarában vagy a különféle csülkös 
ételek. Ott sorakoznak a nemzetközi 
konyha ismertebb fogásai is a gyro-
sos táltól a kijevi csirkemellen át az 
ananászos-chilis rántott karajig.

Végül a kenyértésztában sült 
csülköt választottam tormaszósz-

szal és vegyes salátával. Régi ma-
gyar ételünk ez, amit eleink szí-
vesen készítettek sütőkemencébe 
pakolva, házikenyér mellé. A friss 
salátákkal tálalt főétel gasztronó-
miai ínyencségnek számított, ami-
vel barangolásaim során nem min-
dennap találkozom. Mind a hús, 
mind a kenyértészta állaga remekre 
sikerült, amit jól kiegészített az íz-
letes tormaszósz. Az ebédet jóféle 
házi gyümölcslekváros palacsinta 
zárta. Házi készítésű limonádéjuk 
szintén remek választásnak bizo-
nyult.

 
Egy darabka Székelyföld

A jól elkészített ételek mellett van 
egy különleges varázs a Csámborgó 
étterem hagyományos berendezésé-
ben, ahol az ember kimondottan jól 
érzi magát. A rusztikus beltér han-
gulatát kiemelik a faragott padok, 
illetve a régi Nyárádszeredáról ké-
szült archív, berámázott felvételek. 
Az étterem mélyén egy gyereksarkot 
is kialakítottak, ahol a kicsik elszó-
rakozhatnak, amíg a szülők esznek.

A szekérkerékből kialakított 
világítótestek régi fogadók hangu-
latát idézik. A régi Székelyföld egy 
darabkája fogadja az embert a nyá-
rádszeredai Csámborgó étterem-
ben, amelynek szomszédságában 
egy tíz évvel ezelőtt állított székely-
kapu a legjobb vendégcsalogató. 
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A Csámborgó étterem bejárata a székelykapu szomszédságában ▴  FOTÓK: KISRÉTI  ZSOMBOR

Régi idők ízeit idézi a kenyértésztában sült csülök

Az étterem falain a régi Nyárádszereda elevenedik meg

Palacsinta jóféle házi lekvárral

Hideg gyümölcsleves székelyesen

• Rusztikus étterem 
olcsó és jó felhoza-
tallal: ez a három 
egymáshoz nehezen 
illeszthető jelző a fő 
jellemzője a nyárád-
szeredai Csámbor-
gó vendéglőnek. A 
székelyföldi városka 
főterén működő ven-
déglátóhely nemcsak 
a messze földről érke-
zett „csámborgókat” 
látja vendégül, hanem 
a helyiek kedvence is.




