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Lendván úgy a hazai konyhákban, mint a kulináris rendezvé-
nyek és események formájában irigylésre méltó gasztronómiai 
örökséget ápolunk és őrzünk. A fejedelmi Lendva-vidéki asztalon 
megtalálható számos ősi étel, melyet már évszázadok óta ugyan-
úgy készítünk el, de az emberek ugyanakkor olyan új elkészítési 
módokat is felfedeztek, amelyek a friss megközelítés révén még 
érdekesebbé, vonzóbbá teszik a hagyományos ételeket.

Ez a táplálkozásában változatos lendvai vidék, ahol megannyi 
különböző kultúrát és hatást ötvözünk az autentikus 
környezetben, még a legigényesebb ínyenceket és turistákat  
is meg tudja győzni.

A gasztronómiai kínálat ugyanis szemléletesen mutatja be egy 
desztináció különleges életmódját, és ez nálunk még számos ki 
nem mondott történetet és érdekességet is rejteget, amelyeket azért 
integrálunk a kínálatba, hogy az valóban tartalmazza Lendva 
valamennyi ízét és nemes históriáját.

Az étel minden érzékszervünkre hat, és az étellel kapcsolatos 
események örökre megragadnak az emlékezetünkben. Szeretnénk 
meginvitálni önöket mindkettő megélésére és megízlelésére –  
ebben segít a könyvecske, amelyet kezükben tartanak. Lendva  
gasztronómiai kalauza végigvezeti önöket Lendva ízein, vala-
mint azokon az ínyencségeken, amelyekre a hazai vendéglátósok 
esküsznek, de némi nemes nedű beszerzése érdekében felkereshetik 
a helyi borászokat és a hazai finomságok szolgáltatóit is, nem 
utolsó sorban részt vehetnek valemelyik hagyományos  
gasztronómiai rendezvényen is.

Szeretettel várjuk önöket!

Magyar Janez, Lendva Község polgármestere
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Kóstolják meg  
a hazai vendéglátóhelyek 
és szolgáltatók kulináris 
ínyencségeit

Kóstolják meg a hazai vendéglátóhelyek és szolgáltatók kulináris ínyencségeit

Házi marhagulyás nokedlivel vagy puliszkával – 
ahogy egykor felszolgálták!
A százéves hagyománnyal rendelkező vendéglőben a házi, 
nagymama receptje ihlette, magyaros ízvilágú marhagulyást  
úgy tálalják, ahogy egykor „dívott”. 

 9220 Lendva, Fő utca 41.

 +386 (0)2 575 11 37 

 gostilna.kancal@gmail.com

Kančal vendéglő

Lovski dom vendéglő
„Dödölle is, meg nem is.” (Ja pa nej dödölle.) és  
„Ez nem százrétű béles.” (To ni gibanica.) –  
lelket simogató modern kulináris variációk!
A lélekkel rendelkező vendéglőben hagyományos ételeket 
készítenek modern köntösben: dödöllében tálalt cigánypecsenye 
vargányával és salátával. A desszert a százrétű béles (gibanica) 
modern változata mogyoróval, túróval, erdei gyümölcsökkel  
és tökmaggal. A neve ezért: „Ez nem százrétű béles.”

 Lendavske Gorice 238A, 9220 Lendava

 +386 (0)2 575 14 50

 to.ni.gibanica@gmail.com

Lendva ízei
Az első számú választásunk és javaslatunk arra vonatkozóan, mit 
érdemes nálunk megkóstolni, mindenképpen az egyik legjelleg-
zetesebb ételünk: a bogrács1, amely szinte valamennyi lendvai 
vendéglő étlapján megtalálható. Emellett a konyhaművészeink 
olyan kínálattal büszkélkedhetnek, amely elkalauzolja önöket 
a hagyományok és a különböző konyhák keveredéséből kelet-
kező ízek, valamint az érdekes történetek világába. Bemutatjuk 
azokat a kulináris ínyencségeket, amelyeket a bogrács mellett 
egyszerűen muszáj kipróbálniuk, ha Lendvára látogatnak.

1 A Lendva-vidéken a bogrács nem  
az edényt jelöli, hanem a benne fövő 
jellegzetes ételt, melynek receptjét  
a következő linken tekinthetik meg:  
http://www.lendava-vabi.si/data/
SvetovnaPrestolnicaBograca/
OsnovniReceptBograca.pdf
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Hadik-felvágott és százrétű béles (gibanica) –  
a török időkből származó legenda szerint!
Hallottak már Hadik Mihály hős katonáról, aki a törökök  
ellen védelmezte Lendvát? Erejét a monda szerint elsősorban 
a hamisítatlan hazai ételekből merítette, például: zöldségekkel 
tálalt vindőshúsból, szárított sonkából, tepertőkrémből, 
vágottzsírból, hájból, száraz szalámiból. Desszertnek pedig 
gazdag százrétű béles!

 9220 Lendva, Lendvahegy 144.

 +386 (0)31 503 536

 kmetijahadik@gmail.com

Hadik vendégváró gazdaság

Malibu vendéglő és pizzéria

Popaj pizzéria

Muravidéki tőr – amikor illatozik a grill!

A vendéglőben felszolgált közkedvelt grillétel: nyársra tűzött 
grillezett csirke-, pulyka-, sertés- és marhahús füstölt szalonnával 
és sajttal, pirított helyi zöldségekkel. 

 9220 Lendva, Kapca, Fő utca 15.

 +386 (0)2 578 12 75

 zvezda.malibu@gmail.com 

Magos szelet pirított dödöllével – a hagyományos új 
öltözékben!

A dödölle, amelyet nem szabad összetévesztenünk a burgonyás 
žgancival, egy ősi muravidéki étel, pirított változata valamivel 
modernebb. Amikor hozzáadjuk a csirkeszeletet, a tahinit és a 
pirított magvakat, továbbá a hagymát és a paprikát, már kész  
is az ebéd!

 9220 Lendva, Vasút utca 3/c

 +386 (0)2 578 98 26

 mirjana@rmk.si

 www.pizzeria-popaj.si



Lendva kulináris kalauza

7Kóstolják meg a hazai vendéglátóhelyek és szolgáltatók kulináris ínyencségeit

Muravidéki százrétű béles (gibanica) –  
még melegen a legjobb!

A muravidéki százrétű béles különlegességnek számít  
a desszertek között. A szlovén nemzeti kulináris ínyencségek 
közé soroljuk. Nevét a gubákról, illetve a rétegekről kapta: a 
mákos, túrós, diós és almás emeletet még a tészta, a tejszínes, 
valamint a zsíros öntet tetézi.

 9220 Lendva, Zala György tér 1.

 +386 (0)2 577 60 28 •  +386 (0)31 564 022

 vino.kelenc@gmail.com 

Art kávézó

Kolar borozó

Wanderlust, Leon Jaklovič Hostej s.p.

Kolar-féle házi felvágott és „krápca” –  
kitűnő választás társaságok számára is!

Kolar mester húsos tála csupa házi finomságból áll: füstölt 
oldalas, vindőshús, disznósajt, szárazszalámi, tepertőkrém, 
vágottzsír. A desszertként szolgáló „krápca” egy minden 
nemzedéket kielégítő és minden alkalomhoz illő lepény. 
Rizsből vagy kölesből készül túrós-diós feltéttel.

 9220 Lendva, Csente, Fő utca 151.

 +386 (0)51 322 169

 vinotoc.kolar@gmail.com

Lángos – kissé zsíros, de ízletes!

A muravidéki síkság „fast foodja”, amely nélkül nem múlhat 
el bál, ünneplés vagy más esemény. A kisütött burgonyás vagy 
joghurtos tésztát általában fokhagymával, tejföllel és reszelt 
sajttal tálalják, a modernebb variációi pedig tökmagos és 
vindőshúsos feltéttel büszkélkednek.

 kulináris házikó a Vinarium kilátótoronynál

 +386 (0)68 613 429
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Kürtős kalács – igazi attrakció az édességek között!

Kulináris attrakció csábító illattal, amelyért az emberek  
készek hosszan sorban állni. Az édesség hazája Erdély, kelt 
tésztából készül, sütés közben pedig karamelizálják, és 
különböző (fahéjas, diós, mogyorós, kakaós, kókuszos stb.) 
utóborításokkal látják el.

 kulináris házikó a Vinarium kilátótoronynál

 +386 (0)41 310 745

 silvija.ferencek@gmail.com

Kűrtös, Silvija Ferencek s.p.

Galwine, Brigita Gal s.p.

Zoyi, Iris Gazdag s.p.

„Hotdog-perec” – hagyományos a modernnel!

A Vinarium torony melletti házikóban hazai finomságokat 
szolgálnak fel, például vindőshúst házi kenyérrel és főtt 
kolbászt tormával. Az általuk kínált különlegességben –  
a „hotdog-perecben” a hagyományos és a modern ötvöződik, 
emellett pedig minden bizonnyal a legfiatalabb látogatók  
is örülni fognak neki.

 kulináris házikó a Vinarium kilátótoronynál

 +386 (0)41 424 745

 gal4wines@gmail.com

Pirított dödölle – egyszerű és nagyszerű!

A jellegzetes helyi finomságok között – bogrács, perec, 
tepertős pogácsa, lángos – a dödölle különleges helyet foglal 
el. Hagyományos muravidéki, burgonyából és lisztből készült 
ételről beszélünk, amelyet pirítva hagymával, tepertővel, 
vágottzsírral vagy tejföllel kínálnak. Jó étvágyat!

 kulináris házikó a Vinarium kilátótoronynál

 +386 (0)40 380 415

 iris.gazdag@gmail.com

Kóstolják meg a hazai vendéglátóhelyek és szolgáltatók kulináris ínyencségeit







Lendva kulináris kalauza

11

 Galwine
 Gal Erik, 9220 Lendva, Völgyifalu, Fő utca 72.

 +386 (0)51 470 491

 gal4wines@gmail.com

 Cuk Borház
 Cuk Somi Eva, 9220 Lendva, Lendvahegy 217.  

 +386 (0)31 467 990

 info@hvc.si

 Lendwines
 Kulčar Bojan, 9220 Lendva, Alsólakos, Fő utca 82. 

 +386 (0)41 285 617

 bojan.kulcar@gmail.com 

 Rozmanwine
 Rožman Štefan, 9220 Lendva, Hosszúfalu, Falusi utca 11. 

 +386 (0)41 804 584

 rozmanwine@siol.net

 Vina Kelenc
 Kelenc Darko, 9220 Lendva, Lendvahegy 29.

 +386 (0)31 564 022

 vino.kelenc@gmail.com

Nemes nedűért  
a hazai borászokhoz
A Muravidéki borvidék részét képező Lendva-hegy a legkeletibb 
szlovéniai dombság. A kultúrtáj számára külön varázst 
biztosítanak a szőlőültetvények a borospincékkel, a borozók 
és a vendégváró gazdaságok, ahol a hazai borászok általában 
fajtaborokat kínálnak, például olaszrizlinget, chardonnay-t, 
rajnai rizlinget, furmintot és fehér burgundit. 

Ezekben a borokban rejtőzik a borászok összes szenvedélye, 
amelyeket minden bizonnyal valamennyi lendvai 
borospohárban megízlelhetnek.

Nemes nedűért a hazai borászokhoz
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 Vina Kleiderman
 Kleiderman Jože, 9220 Lendva, Kidrič utca 16. 

 +386 (0)40 633 904

 joze.kleiderman@gmail.com 

 Vina Krampač
 Krampač Egon, 9232 Črenšovci, Gornja Bistrica 148. 

 +386 (0)41 421 252

 krampac.egon@siol.net 

 Vina Magdič
 Magdič Milan, 9220 Lendva, Lendvahegy 240.

 +386 (0)41 712 302

 vina.magdic@gmail.com 

 Vina Smej
 Smej Borut, 9220 Lendva, Hotiza, Ložič 4.

 +386 (0)41 212 474

 vinogradnistvo.smej@gmail.com 

 Zoknjak Winery
 Gjerkeš Sebastjan, 9220 Lendva, Hosszúfalu, Téglagyári út 9. 

 +386 (0)30 304 996

 zoknjak.winery@gmail.com

A lendvai borturisztikai útvonal 
történetét a borászok bemutatkozó 
videóin keresztül is megtekinthetik: 
https://tinyurl.com/ufctdyvd

Nemes nedűért a hazai borászokhoz
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Guinness-rekordot  
érő bogrács
Az európai gasztonómiai régió évében Lendva Község 
sajátos bográcsrekordra tesz kísérletet, amellyel ez az 
ételkülönlegesség még nagyobb ismertségre tehet szert.  
Az 1500 kilogrammos bogrács megfőzése így megmérettetik  
a Guinness-rekordok könyvébe való bejegyzésért.

Az esemény időpontja: 2021. szeptember 4.

A bogrács 
világfővárosa 
és a legnagyobb 
bográcsfőző verseny
Lendva óvárosában, a polgárházak 
történelmi kulisszái előtt és a festői 
lendvai szőlőhegy lábánál már 
több mint egy évtizede minden évben megrendezik Szlovénia 
legnagyobb bográcsfőző versenyét. A rendezvény valójában egy 
kulináris fesztivál, melynek keretében a Fő utcán felsorakozva 
száznál is több csapat versenyzői készítik a kondérokban a 
bográcsot, és versenyeznek a bográcsmesteri címért.

2011-től Lendva a bogrács világfővárosa, amiről a városháza 
előtti emlékmű is tanúskodik. A parkban három kőoszlop hirdeti 
a Bográcsfeszt nyerteseit 2011-től.

Az idei Bográcsfeszt időpontja: 2021. augusztus 28.

A bogrács világfővárosa és a legnagyobb bográcsfőző verseny

A bogrács receptje az alábbi linken érhető el: 
https://tinyurl.com/47b6tn29
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Hazai finomságok 
szolgáltatói
Friss, édes, gyümölcsös, természetes & kreatív,  
gasztonómiai termékek a hazai piacról.  
Támogassa őket ön is – vásároljon hazait!

Hazai finomságok szolgáltatói

Friss a hazai piacról

Ekološka kmetija Radikon
szezonális ökotermesztésű zöldségek előre 
összekészített ládákban

 9220 Lendva, Hosszúfalu, Fő utca 186/a

 +386 (0) 40 627 303

 radikon@siol.com

 www.facebook.com/izidora.radikon 

Mesnine Somi 
szárított hústermékek – kolbászok, pikáns kolbászok, 
vindőshús, sonka, füstölt oldalas

 9220 Lendva, Felsőlakos, Fő utca 62. 

 +386 (0)31 821 261

 somi.mira@gmail.com

 www.mesnine-somi.si

 www.facebook.com/mesninesomi 

Sirarstvo Tinka
tejtermékek – sajt (érlelt, friss), joghurtok, desszertek, 
tejföl, túró, ajándékkínálat

 9207 Pártosfalva, Pártosfalva 85.

 +386 (0)41 486 464

 sirarstvotinka@gmail.com

 www.sirarstvo-tinka.si

 www.facebook.com/sirarna/ 

Édes a hazai piacról

Marjan Časar
mézek – akác, virág, hajdina, olajrepce; virágpor

 9220 Lendva, Csente, Fő utca 121.

 +386 (0)41 471 088

 casarmarjan@gmail.com

Medičarstvo Celec,  
Jožica Damjan Celec s.p.
mézeskalács, mézeskalács szív, mézeskalács figurák

 9207 Pártosfalva, Ratkovci 8.

 +386 (0)41-319-862

 info@medicarstvo.si

 www.medicarstvo.si

Proizvodnja peciva Figaro, 
Sonja Kološa s.p.
vegyes krémes sütemény, teasütemény (vegyes, 
linzerek, géppel készült kekszek, tönkölylisztből 
készült kekszek, diós sütemény

 9221 Martjanci, Andrejci 23.

 +386 (0)31 384 764

 figaro@siol.net
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Gyümölcsös a hazai piacról

Predelava sadja  
in zelenjave,  
Boštjan Tadina s. p.
pálinka, berkenyelé, berkenyelekvár

 9220 Lendva, Lendvahegy 4.

 +386 (0)40 633 569

 bostjan.tadina@gmail.com

 spirol.si

Kmetija Dervarič
ökotermesztésű almalé, friss alma, lekvárok,  
*áfonya (szezonálisan)

 9232 Črenšovci, Žižki 25.

 +386 (0)31 593 850

 kmetija.dervaric@gmail.com

 dervaric.si

Etana d.o.o.
berkenyelé

 9223 Dobronak, Dobronak 103.

 +386 (0) 31 486 886

 info@aronije.si

 aronije.si

Arbolus, d.o.o.
friss alma, almalé és almachips

 9225 Velika Polana, Velika Polana 197/c

 +386 (0) 31 258 463

 info@arbolus.si

 arbolus.si

Hazai finomságok szolgáltatói

Természetes & kreatív a hazai piacról

KATARINCA,  
Katarina Utroša, s.p.
természetes kozmetikumok – arckrém, arc- és testradír, 
ajakbalzsam, dezodor, hidrolátum

 9220 Lendva, Fő utca 73.

  +386 (0) 040 242 871

 info@katarinca.si

 katarinca.si

Društvo za razvoj  
podeželja - Pomelaj 
csuhéból készített termékek, emléktárgyak, tökmag, 
lekvárok 

 9220 Lendva, Fő utca 35.

 +386 (0)41 474 934

 drustvo.pomelaj1@gmail.com

 www.facebook.com/drustvopomelaj

Ustvarjalna iskrica,  
Slavka Nerad s.p.
kerámiatermékek, dísztárgyak, ruhaanyagból  
készített termékek

 9232 Črenšovci, Prekmurske Čete 40.

 +386 (0)31 693 577

 slavka.nerad@gmail.com| 

 www.facebook.com/ustvarjalnaiskrica

Vidov brejg, Tatjana Buzeti,  
nosilka dop. dej. na kmetiji
teák, tinktúrák, hidrolátumok

 9201 Puconci, Vaneča 20g 

 +386 (0) 41 797 508

 www.vidovbrejg.eco
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Egy doboz finomság 
Lendváról – 
Az otthonosság doboza 

Otthon, szeretettel, a hagyomány és a minőség 
jegyében termelt és készített termékek.

A Lendván éjszakázó vendégek és a többi látogató számára egy 
sor olyan finomságot készítettünk, amelyek otthonossággal és 
helyi termékek minőségi kínálatával egészítik ki az élményeket: 
friss gyümölcs, almachips, házi gyümölcslevek és lekvárok, 
méz, szárazkekszek, valamint sóspálcikák, hústermékek, 
csokoládé, tökmag és tökmagolaj.

A finomságdoboz találó ajándék lehet üzleti és egyéb célokra. 
Három doboz közül választhatnak azok tartalma és ára szerint.

Egy doboz finomság Lendváról

	 INFORMÁCIÓK	ÉS	
ELÉRHETŐSÉGEK:

 Turisztikai és Fejlesztési  

Közintézet, Lendva  

9220 Lendva, Csente, Lendvai út 19.

 +386 (0)1 200 94 22

 info@ztr.si

 www.ztr.si
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Turisztikai-
kulináris 
rendezvények
Főleg nyáron zajlik egy sor egy-egy finomságnak, illetve ételnek 
szentelt kulináris rendezvény és esemény. Isten hozta nálunk!

Hotizai halak elvitelre
  2021. július 17–18., augusztus 14–15. • Hotiza

Vinarium Fesztivál: Halászlénap
  2021. július 3. • Lendva

Vinarium Fesztivál: Bográcsfeszt
  2021. augusztus 28. • Lendva

Vinarium Fesztivál: Lendvai szüret
  2021. szeptember 4. • Lendva

Vinarium Fesztivál:  
Guinness-rekord bogrács
  2021. szeptember 4. • Lendva

Turisztikai-kulináris rendezvények

A	RENDEZVÉNYEK		
RÉSZLETESEBB	PROGRAMJA		
ÉS	TOVÁBBI	INFORMÁCIÓK:	
 www.lendava-lendva.si

 www.facebook.com/visitlendava/

  #Visit Lendava
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Lendava· Lendva

4. septembra 2021
v Lendavi

2021. szeptember 4-én
Lendván

www.lendava.si


