
A Nagy-Eged-hegy
KOVÁCS NIMRÓD BORÁSZAT

KINCSEI

Magyarország egyik legmagasabban fekvő szőlőterülete az egri Nagy-Eged-hegy, erre a dűlőre 
a termelők olyan büszkeséggel tekintenek, mint a burgundiak a grand cru területekre. 
A KOVÁCS NIMRÓD BORÁSZAT innen származó borainak mindegyike igazi egyéniség, 
melyek mellé a CAVIAR & BULL csapata, Victoria Evans executive sommelier és Sergi Huerga 
Marin executive chef alkotott ételpárokat.

Caviar & Bull étterem
1037 Budapest, Teréz krt. 43–49.
caviarandbull.com

Kovács Nimród Borászat
3300 Eger, Verőszala utca 66.
KovacsNimrodWinery.com
MonarchiaBorok.hu

Furmint, 
2015  
Sókéregben 
sült borjúbélszín 
dióolajjal készült 
édesköménypürével, 
birsalmadzsemmel, 
borjújus-vel és 
fehérspárga-
tagliatellével

NJK, 2011 
Szarvaslapocka sötét 
trombitagombával, 
endíviával, borókás 
feketeribizli-szósszal és 
fekete szezámos foie 
gras hamuvalGrand Bleu, 2012 

Marhahátszín sült padlizsánnal, 
fekete fokhagymával, pirospaprika-

homokkal, paradicsomconcasse-szal és 
feketeszeder-géllel

Furmint, 2015 
Az elképesztő komplexitással rendelkező, 
nagy beltartalmú ásványos és krémes 
furmint mészköves és sós karakterét még 
intenzívebbé teszi az ételhez használt 
sókéreg. Az édesköménypüré harmonizál 
a finomseprő krémességével és az érett 
sárga gyümölcsös ízjegyekkel, a dióolaj pe-
dig szépen kiemeli a bor hordós aromáit.

Grand Bleu, 2012
Egyszerre elegáns és sokrétű kékfrankos-
válogatás. A hús zsírosságát tökéletesen 
ellensúlyozza és egyensúlyozza a bor 
fineszes savszerkezete. A fekete borsos 
és a piros paprikás jegy szépen reflektál 
a pirospaprika-homokra és a fekete 
fokhagymára, a feketecseresznye- és sze-
deraromák tömkelege pedig visszaköszön 
a feketeszeder-gélben. 

NJK, 2011 
Az NJK syrah és kékfrankos házasítása 
jelentős testtel, és komplex sav-alkohol 
egyensúllyal. Málna, erdei gyümölcsök, 
szegfűbors és gyógynövényes, földes aro-
mák találkozása illatban és ízben. A szar-
vas omlóssága mellé szépen illik a kifejező 
sav és test. A borókás feketeribizli-szósz 
kiemeli a syrahból származó fűszerességet 
és a kékfrankos meggyes, fekete bogyós 
gyümolcsös karakterét. Ezek mellé társul 
a sötét trombitagomba, ami gyönyörűen 
kerekíti a földes és fás jegyeket.

Fotó: Sárosi Zoltán
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Étel és bor



PRESIDENT PROMÓCIÓ

Folyamatosan keresi az 
újdonságot és szereti meglepni 
a vendégeket SERGI 

HUERGA MARIN,  
a budapesti CAVIAR & 

BULL chefje. A Corinthia 
Hotel Budapestben tavaly 
nyáron megnyílt étterem 
konyhafőnökével a Budapestig 
vezető útról, inspirációkról és 
megkülönböztető jegyekről 
beszélgettünk, és azt is 
elmesélte, mit jelent számára  
az alkotás folyamata. 

Chefportré

Sergi Huerga Marin Barcelonában kezdte 
pályafutását, ahol számos Michelin-csillagos 
helyen megfordult, majd az El Bullí tulajdo-
nosai által alapított Ticketsbe, a világ akkori 
24. legjobb éttermébe került. Utána a chica-
gói Alineába készült, de nem volt még megfe-
lelő szinten az angol nyelvtudása – és ekkor 
lépett be életébe Marvin Gauci, a neves mál-
tai chef és étteremtulajdonos, aki újonnan 
nyíló helyére, a Tarragonba keresett kreatív 
chefet. Sergi először hat hónapra tervezte 
máltai tartózkodását, végül ott ragadt. 

V I HOGY KEZDŐDÖTT AZ EGYÜTTMŰKÖ-

DÉSETEK MARVIN GAUCCIVAL?

Sergi Huerga Marin: Marvin alapve-
tően konzervatív környezetből érkezett, ahol 
rengeteg tészta és hagyományos étel volt, de 
hiányzott az újfajta éttermi megközelítés. Ő 
kiváló chef és üzletember, pontosan tudja, 
mit keresnek a vendégek, így összedugtuk a 
fejünket, és én vittem egy kis őrületet a Tar-
ragon koncepciójába. Aztán megnyitottuk a 
máltai Caviar & Bullt, ami mindössze fél év 
alatt a szigetország legjobb éttermévé nőtte 
ki magát. Ezt követte a keleti ízeket európai 
hatásokkal vegyítő Buddhamann, majd a 
Dinner in the Sky, amely 22 embert szolgál 
ki 40 méteres magasságban. Marvin a men-
torom, több mint 20 éves tapasztalattal töké-
letesen átlátja a vendéglátást, megvannak a 
kapcsolatai, a tőkéje, én pedig a kreativitást 
adom. A budapesti Caviar and Bull harmadik 
partnere Kézdi-Schlachta László, aki a szer-
vizért felel. 

V I A CAVIAR & BULL NÉV MEGLEPŐEN HANG-

ZIK, MILYEN KONCEPCIÓ ÁLL MÖGÖTTE? 

S. H. M.: A kaviár a magas minőségű előéte-
lekre utal, amelyeket követ a főétel, a bull. 
Az előételeket meg lehet egymással osztani, 

A NAGYKÖRÚTON
Wow-hatás 

így többfélét kóstolhatnak a vendégek, akik 
nagyon szeretik ezt a megoldást. A Caviar 
& Bull koncepció máltai sikerére a Corint-
hia Hotels is felfigyelt, és ők ajánlották fel, 
hogy más országban levő szállodáikban is 
nyissunk hasonlót – mi pedig Budapestet 
választottuk, főként Kézdi-Schlachta László 
miatt, aki Máltán már dolgozott velünk, és jól 
ismerte az itteni viszonyukat, vele tökéletes 
csapatot alkottunk. 

V I MENNYIBEN KÜLÖNBÖZIK A CAVIAR 

AND BULL BUDAPESTI ÉS MÁLTAI EGYSÉGE? 

S. H. M.: A signature (ikonikus) ételek – a 
wagyu marha carpaccio, a fekete tintahal, a 
homár-popcorn – ugyanazok, a menü nagy-
jából 70 százalékban megegyezik, a kínálat 
többi része pedig az országhoz igazodik. Azt 
láttuk, hogy Budapesten igen magas az ét-
termek színvonala, ezért a Caviar & Bullt is 
ehhez kellett hangolni, hogy versenyképesek 
lehessünk. Figyelembe kellett vennünk azt is, 
hogy szállodában van, ezért olyan megoldást 
kerestünk, amely mindkét vendégkör, a szál-
lóvendégek és a budapestiek igényeit kielégíti. 
Itt lehet koktélozni, előételekből kóstolgat-
ni, az étlapról válogatni, vagy akár a kétféle 
(kortárs és kozmopolita) degusztációs menüt 
kipróbálni. Nagyon rugalmasak és nyitottak 
vagyunk, azt valljuk, hogy amit a vendég 
élvez, azt mi is élvezzük, és nem szeretünk 
nemet mondani. Nagy étterem vagyunk sok 
férőhellyel és széles választékkal, a mediter-
rán konyhára fókuszálva, e területen nincs 
versenytársunk Budapesten. 

V I KIMONDOTTAN IZGALMAS ÉS FORMA-

BONTÓ AZ ÉTLAP, DE MELYIK A LEGNÉP-

SZERŰBB FOGÁS? 

S. H. M.: A Cubanito molekuláris gömbök, ez 
a mojito szferifikált (gömb formájú) változata 
lime-mal tálalva, ami összekóstolva koktéllá ol-
vad a vendég szájában. Az ötlet a tequila, só és 
citrom hármasából származik. Hasonló őrült-
ségeket más koktélokba is szívesen viszünk, 
mert ez kiváló játék az ízekkel és a formákkal, 
ráadásul a bartender helyett a chef készíti a 
vendégeknek. Máltán gyakran használjuk a fo-
lyékony nitrogént, számunkra ugyanis nagyon 
fontos, hogy többet adjunk a vendégnek a jó 
ételnél és szerviznél – szeretjük meglepni őket 
minden fogással. Ha ez sikerül, az élmény bele-
ivódik az agyukba, és sokáig emlékezni fognak 
ránk. Ezt hívjuk mi wow-hatásnak. 

V I LÁTSZIK, HOGY ELŐSZERETETTEL HASZ-

NÁLOD A MOLEKULÁRIS GASZTRONÓMI-

ÁT, HOL TANULTAD? 

S. H. M.: Ez alapvetően a Ticketsből jön, de 
valljuk be, egész Barcelona és Katalónia igen 
erős ebben az irányzatban, nagyon jó tech-
nikákat lehet tanulni. Hogy miért fontos? 
Olyan ételeket tudunk létrehozni, amelyek 
egyediek, így nem szigorú, tradicionális, uni-
formizált receptekkel dolgozunk, hanem ki-
nyithatjuk a meglepetések könyvét. És bár ez 

az irányzat nevében is molekuláris, igazából 
minden főzési folyamat molekuláris szinten 
hat, hiszen a tojás sütésénél például a prote-
in kicsapódásával lesz a folyékonyból szilárd 
halmazállapot. A molekuláris technológiák 
segítségével exponenciálisan megnő a főzési 
tudás, képesek lehetünk egy átlagos, közis-
mert fogásból valami teljesen mást kihozni 
úgy, hogy az ízek megmaradjanak. Ehhez 
egyaránt szükség van tudományos ismere-
tekre és szenvedélyre – ha sikerül meglepned 
a vendéget, akkor elérted a célod, és alkottál 
valami maradandót. A budapesti éttermek 
jó technológiákat és alapanyagokat használ-
nak, de nem tudnak meglepetéseket okozni. 
Nem mondom, hogy jobbak vagy rosszabbak 
nálunk, egyszerűen mások vagyunk. 

V I ÖSSZESSÉGÉBEN MI A VÉLEMÉNYED 

A MAGYAR GASZTRONÓMIÁRÓL? 

S. H. M.: Sok a hasonlóság a spanyol konyhá-
val – említhetném a paprikát, a hagymát és 
a kanál gyakori használatát. Nagyon komoly 
hagyományok vannak, rengeteg izgalmas re-
cepttel, sok a bárány, a zöldségek, a természet 
ajándékai, és az emberek itt nagyon szeretnek 
enni, az éttermek választéka kiváló.

V I MI A HELYZET A MAGYAR BOROKKAL?

S. H. M.: Én ugyan nem iszom sokat – ma-
ximum 1-2 pohárral –, de el kell ismernem, 
hogy kimondottan széles és nagyon jó minősé-
gű a választék. Az itteni borlapunk nagyobb 
részét magyar borok teszik ki, és izgalmas 
megtapasztalni, hogy egy-egy borvidéken be-
lül is mennyi változatosság érezhető. 

V I FOLYAMATOSAN TÖRÖD A FEJED 

ÚJABB MEGLEPETÉSEKEN ÉS ÉTELEKEN, 

MINDEZEKHEZ HONNAN SZERZED A KULI-

NÁRIS INSPIRÁCIÓKAT? 

S. H. M.: Alapvetően megszállott és ma-
kacs ember vagyok, és ha valamit a fejembe 
veszek, akkor azt véghez is viszem. Ha egy 
menüt tervezek, igyekszem valami újdon-
ságot belevenni, és ehhez ihletet meríthetek 
egy másik chef ételéből, egy alapanyagból 
vagy bármi másból. Ez nem azt jelenti, hogy 
lemásolom mások munkáját, sokkal inkább 
továbbgondolom. Nekem ez adja a szikrát a 
saját inspirációmhoz. 

V I NAGYON HATÁROZOTT ÉS CÉLTUDATOS 

MÓDON, A MAGAS MINŐSÉGRE FÓKUSZÁL-

VA ÉPÍTETTÉTEK FEL AZ ÉTTERMET, ÍGY 

ADÓDIK A KÉRDÉS: A JÖVŐKÉPETEKBEN 

SZEREPEL A MICHELIN-CSILLAG IS? 

S. H. M.: Őszintén szólva nem hajtunk erre 
az elismerésre, de ha mégis megkapnánk, 
nagyon boldogok lennénk. Számunkra jóval 
fontosabb a vendégek elégedettsége, hiszen 
nekik főzünk – hétvégente akár esténként 
120-130 főnek, vagyis méretünkből adódóan 
sem vagyunk ideális jelöltek a Michelinre. 
Tesszük a dolgunk, és bár csillagos háttérrel 
érkeztem, számomra sem ez az elsődleges cél.

Szerző: Horváth Ágnes
Fotó: Sárosi Zoltán

SERGI HUERGA MARIN
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Chefportré


