
Pályaorientációs nap – 11.F osztály 

Kedd délelőtt ellátogattunk a Rosenstein Vendéglőbe, ami a Mosonyi utca 3. szám alatt 

található. Nyitás előtt másfél órával érkeztünk, így láthattuk az előkészületeket. 

Először leültünk és kaptunk málnaszörpöt, közben hallhattuk az étterem történetét. 

Családi vállalkozás, ami a családban jár kézről kézre. Megtudtuk, hogy milyen volt az 

étterem a kezdetekben és azóta milyen fejlesztések történtek, hogy milyen volt a 

nemrég befejezett felújítás, hogy a hagyományok ápolása mellett miért nem visznek 

kóser konyhát, hogy milyen híres emberek fordultak már meg itt (és járnak vissza 

rendszeresen) és még sok minden más érdekes dolgot. 

Ezután az osztály kettő részre szakadt, szakácsokra és pincérekre. A mi csapatunk a 

vendégtéren kezdett, hiszen pár év múlva már nekünk is ez lesz a munkaterületünk. 

Megmutatták nekünk a különböző termeket és a pincében lévő asztalokat is. Ezek után 

átmentünk a konyhába. Ott már nagyban mentek az előkészületek. A szakácsok reggel 

óta a konyhában főzték a különböző ételeket, hogy a déli nyitásra minden készen legyen. 

A konyha modern eszközökkel van felszerelve, amik megkönnyítik a szakácsok munkáját. 

Miközben nézelődtünk, a kedves vendéglátónk tengernyi történettel látott el minket. 

Sajnos nem tudtunk sokáig ott lenni, mert az étterem már lassan nyitott. A falon 

rengeteg kép ki volt rakva, amiken az itt megforduló hírességek szerepeltek. A 

bejáratnál még indulás előtt belefért egy közös kép a tulajdonosokkal. Összességében 

nagyon tanulságos volt ez a kirándulás, ha végeztem az iskolával, szívesen dolgoznék 

ott. 

 László Katica 

  



Vélemények az étteremlátogatásról  

„Az étterem kívülről és belülről is gyönyörű, családias, az új konyhája pedig jó tágas, 

nem csoda, hogy rengeteg híresség megfordult ott.” – Anikó 

 „Nem óriási az étterem, viszont nagyon szép, és az elkülönített szobák nagyon 

érdekesek. Az étlapon szereplő ételek is különlegesek.” – Petra 

„Nagyon kedvesek az ott dolgozó emberek, az étterem belülről nagyon szép, tiszta és 

kifinomult. A konyhája pedig eszméletlen, a felépítése nagyon jó.” – Sára 

„Az étterem kívülről és belülről is nagyon rendezett, az ott dolgozók pedig hatalmas 

vendégszeretettel fogadtak minket.” –Nóri 

„Nagyon kedves fogadtatás volt, kedvesek voltak, alapos és jó volt a körbemutatás, az 

étteremnek nagyon jó elrendezése van, és még nyári gyakorlat lehetőség is van, szuper!” 

– Viki 

Név nélküli hozzászólások: 

„Jó volt ” 

„Szép, fancy ♡” 

„Nagyon jó volt. Az étterem szép, rendezett és az ottani dolgozók nagyon kedvesek, 

szerintem helyileg is jól megközelíthető” 

   


