
Vendéglő 
a Parnasszuson

Költészet Napja – 2008. április 11.József Attila

irodAlom és gAsztroNómiA 
A szePes gyulA műVelődési KözPoNtbAN



meNÜ:

„Vadat és halat, s mi az ég alatt 
szem-szájnak  kellemes, ...”

levesek:

Jókai bableves, ahogy Róza asszony főzte                                                                                              
Jókai Mór író(1825–1904) kedvenc étele: sűrű bableves, füstölt sertéscsülökkel,  

debreceni kolbásszal és csipetkével

Újházi  tyúkhúsleves
Újházi Ede színművész (1841–1915) érett tyúkdarabokkal, aprólékkal, tésztával és megfelelő zöldséggel készített 

kedvence

Főételek:

„Attila álma”

ropogósra sült fiatal liba combja zsenge káposzta körettel és pikánsan fűszeres burgonyával 
József Attila (1905–1937)  emlékére

„egy sor füle, egy sor orja, 
egy sor kövérje, egy sor töltelék”

A Nagy Palóc, Mikszáth Kálmán (1847–1910) regulája szerint készített töltött káposzta 

„Tabáni csoda”
Tejfölös rácponty, ahogyan Krúdy Gyula (1878–1933) fogyasztotta kedvenc  tabáni vendéglőjében 

„Szindbád vacsorája”                                                                     
Egyben sült bőrös malac karaj

„A velszi lakoma…”
Dámvad fővadász módra, melyet Arany János (1817–1882) : A Walesi bárdok című balladája ihletett 

„Sándoromnak”
Csirkepaprikás galuskával, ahogyan Júlia készítette Petőfi Sándor (1823–1849 ) kedve szerint 

desszertek:

„Nagyváradi illatok”
Kapros-túrós lepény, ami Ady Endrét (1877–1919) mindig lázba hozta

„M. F.”
Meggyes rétes, melybe a szegedi London Szálló cukrásznői mindig belesütötték 

Molnár Ferenc (1878–1952) monogramját

 „Serbet, füge, pálma, sok déli gyümölcs..”
Gyümölcsök „Márton, az oroszi pap” csábítása szerint, Arany János(1817–1882): 

Szondi két apródja című balladájából

PROGRAM

19 óra: 
Megzenésített versek az IGRICEK zenekar előadásában

Irodalmi fertályóra BARTÓK LÁSZLÓ előadóművész és              
KALOCSAI ANDREA, a Duna Televízió műsorvezetője   
közreműködésével és Kossuth-díjas költők jelenlétével.

Ünnepi beszédet mond: 
T. MÉSZÁROS ANDRÁS polgármester

20 óra: 
Az előtérben megnyílik a 

Vendéglő a Parnasszuson

a magyar irodalom leghíresebb ételeivel, italaival.
Vendéglős: DÖRNER GYÖRGY színművész és

MATISA CARLO gasztronómiai szakember
Hangulat: GULYÁS CSILLA hárfaművész

Kulturális és kulináris élvezetek

Az ételeket 
az osváth Kereskedőház Korona 

vendéglője készíti

Jegyigényét április 7-ig  jelezze a Művelődési Központban, 
a365-490/ 105 telefonszámon. A korlátozott lehetőség 
miatt ahelyfoglalás a jelentkezés sorrendjében történik

A jegy ára (vacsorával)  1500 Ft


