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Kolozsvári csárda erdélyi konyhával
A Bükk-erdő gasztronómiai „menedékhelye” az egyik legkedveltebb étterem
• Az újranyitás óta a kolozsvári Kerékcsárda 
étterme is zsúfolt. A magyar vállalkozói siker-
történetként elkönyvelhető vendéglő idén tíz-
esztendős. Kolozsvár turisztikailag felkapott 
zöldövezetében, a Bükkben gasztronómiai 
élményhelynek számít.

K I S R É T I  Z S O M B O R

A kolozsvári magyar vendég-
látás tízéves sikertörténete a 
kincses város határában ta-

lálható Kerékcsárda. A kolozsváriak 
legkedveltebb kirándulóhelye, a ter-
mészetvédelmi területként nyilván-
tartott Bükk-erdő szomszédságában 
álló fogadó nemcsak duplaágyas 
szobákkal és apartmannal várja 
vendégeit, hanem remek konyhá-
val, több étteremmel, illetve tágas 
nyári kerttel is. A Sipos házaspár 
által üzemeltetett vendéglátóhelyre 
ráillik a sikeres vállalkozások kulcs-
szava: jó időben és jó helyen indult. 
A legtöbb étteremhez hasonlóan a 
Kerékcsárdát is megviselte a koro-
navírus-járvány okozta kényszerpi-

henő, de a tiltások fellazulásával a 
vendégek olyan hévvel lepték el az 
újranyitott vendéglőket, hogy a Ke-
rékcsárda nyári kertjében előzetes 
foglalás nélkül nem lehet szabad 
asztalhoz jutni. A benti tágas étter-
met rendszerint családi események-
nek tartják fenn, kint azonban min-
den hétvége zsúfolt reggeltől késő 
estig. A csárda utolsó szilveszteri bu-
lija 2019 decemberében volt. Egy-egy 
ilyen évzáró eseményre rendszerint 
háromszor annyian jelentkeznek, 
mint ahány hely van. Ebből okulva 
az előző években több farsangi bált 
is szerveztek – az igények szerint 
egy-egy esztendőben hármat is –, 
de volt fergeteges húsvéti és szüreti 
bál is. Tavaly mindez elmaradt, és az 
idei kilátások sem biztatnak túl sok 
jóval, egyelőre azonban a csárda telt 
házzal üzemel.

Csúcsforgalom hétköznap is

Egy csütörtök délután tértünk be a 
csárdába, abban a reményben, hogy 
még nem kezdődött el a hétvégi telt 
házas időszak, így könnyebben talá-
lunk üres asztalt. Ez sajnos hiú áb-
rándnak bizonyult: nemcsak kint, az 
udvari teraszon volt elfoglalva min-
den hely, hanem bent is. Végül egy 
pincér sietett a segítségünkre, aki a 
„pagodarész” egyik felszabadult asz-
talához vezetett, közel a bárpulthoz. 
Az amerikai fi lmekre emlékeztető 
vendéglátói nagyüzem kellős köze-
pén érezhettem magam, ahogyan 
a pincérek tele tálcákkal indulnak 
útnak a kinti asztalok labirintusába. 
„Ez csak ízelítő a hétvégi csúcsforga-
lomból, amikor bizony percnyi nyug-
tunk sincs” – magyarázza a pincér. A 
nagy forgalomhoz képest a kiszolgá-
lás jól működik. Kedvenc levesemet, 
a tyúkhúslevest viszonylag hamar 
felszolgálják. Az Újházi-receptre ha-
sonlító levesük nem annyira gazdag, 
mint a magyarországi változat, de a 
szárnyashúsdarabkákkal, sárgaré-
pával és jó minőségű levestésztával 
dúsított leves remek ízvilágot nyújt. 
Nem véletlenül ez a magyar konyha 
egyik legkedveltebb levese. Ettem én 
már étteremben leveskockaízű levest 
vagy mesterséges fűszerezéssel feltu-
ningolt ételt, a Kerékcsárda levesén 
azonban érződik, hogy úgy készül, 
ahogyan az a magyar konyhában 
szokás: jó minőségű húsból és zöld-
ségből. A levesválaszték jellemzően 
erdélyi román és magyar szájíz sze-
rint készül. Van pacal, savanyú ká-
posztaleves füstölt hússal, különféle 
csorbák, bableves vagy krumplileves 
füstölt csülökkel, és zöldségekből ké-
szülő krémleves is.

Disznóhús minden 
mennyiségben

A Kerékcsárda erőssége a disznó-
hús-felhozatal. Nincs ebben semmi 
meglepő, mert az erdélyi ember a 
disznóhúsra alapozó hagyományos 
ételeket kedveli, Kolozsváron is eb-

ből fogy a legtöbb. Főleg hétvégén, 
amikor a vendégek egy része ízletes 
tarjából készült fl ekkenre, miccsre 
vagy sült kolbászra ül be. A gril-
lezett tarja vagy karaj, a szósszal 
kínált sült sertésborda, a Brassói 
aprópecsenye, a fűszeres szűzpecse-
nye vagy a panírozott karaj csupán 
néhány a gazdag húsválasztékból.

A kemencés füstölt csülök mellett 
akartam kikötni, de túl nagy adag-
nak bizonyult, és mivel a családban 
más annyira nem kedveli, szeletelt 
füstölt csülköt rendeltem párolt ká-
posztával. A megfőzött és grillen át-
sütött csülök azonban kissé túlsült, 
de összességében jó íze volt, és jó 
állagúra sikerült a párolt káposzta 
is. A füstölt csülök a magyar kony-
ha egyik kedvenc étele sütve, főzve 
és kocsonyában egyaránt. A csülköt 
sokféle ételben szeretem, de „magá-
ra” is, sütve vagy főzve, ilyenkor bi-
zony jól elkél mellé a reszelt torma. 
A kolozsvári csárda párolt káposztás 
csülke az egyik változat a sokféle 
csülkös étel közül, amelyekre az er-
délyi konyhában nagy az igény. Ha 
a sütésre jobban odafi gyelnek, a na-
gyobb csülökből lehasított szeletek 
még ízletesebbek.

Gyorssaláta

Az étkezési szokások változásával a 
legtöbb étteremben egyre nagyobb 
az érdeklődés a kevert saláták iránt, 
amelyek a mediterrán konyhából 
kerültek be a hazai vendéglők kíná-
latába. A Kerékcsárdában is többfé-
le saláta közül lehet válogatni, mi 
a csirkemellsalátát próbáltuk ki. A 
grillezett csirkemelldarabkákat zöld 
salátával, paradicsommal, ubor-
kával, vöröshagymával és pirított 
zsemlekockákkal tálalják. Ehhez ha-
sonló a Mediterrán saláta név alatt 
kínált keverék is, amiben van plusz-
ban füstölt lazac, kukorica, metélő-
hagyma és sajt. A csirkemellsalátát 
fokhagymás-joghurtos öntettel kí-
nálták, ez azonban nem jött be ne-
kem. Hiányoltam az összeért saláta 
ízvilágát, másrészt a nagyobb adag 
salátakeverékhez az öntet túl ke-
vés volt. Konyhai gyorsmunkának 
tetszett, ami egy ekkora vendéglá-
tó „nagyüzemben” nem meglepő. 
Tény, hogy nem a saláta az erőssége 
a csárda konyhájának, amely vi-
szont verhetetlen több hagyományos 
erdélyi étel elkészítésében.

A Kerékcsárda bejárata 
a kolozsvári Bükkbe vezető úton
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Tyúkhúsleves, ahogyan otthon is főzzük

A füstölt csülök az erdélyi vendéglátás egyik kedvenc étele

Csirkemellsaláta joghurtos öntettel




