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G erbeaud
Káv é h á z
A legendás Gerbeaud, Budapest szívében, a Vörösmarty téren,
méltán büszkélkedik azzal, hogy az elsők egyike Európa
legrégibb, legnagyobb, tradíciókban leggazdagabb és leghíresebb
cukrászdái és kávéházai sorában. A cukrászdát 1858-ban Kugler
Henrik alapította, a következő tulajdonos, Gerbeaud Emil a
századfordulóramár világhírűvé tette. 1998-ra nagy műgonddal

és szeretettel újjáépítve, megifjodva, de a régi patinás
atmoszférát árasztva várja a finom ízek szerelmeseit.
A hangulatot a gazdag stukkódíszítés, a pompás csillárok,
a márványlapos asztalok, a falak nemes fa- és brokát borítása
egymással remek harmóniában teremtik meg, így a nagy
hagyományú kávéház atmoszférája egyszerre elegáns és otthonos.
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A Gerbeaud kávéház kínálatában a klasszikus Dobos torta,
Esterházy torta és Gerbeaud szelet mellett, olyan kulináris
gyönyöröket okozó termékeket is kínálunk a pultban, mint
a Narancsos-karamell, a Royal csokoládé vagy a könnyed
Bazsalikomos-citrom.
A szemnek is, szájnak is lenyűgöző kínálatot a kézi készítésű
bonbonok, vagy a konyakosmeggy és macskanyelv csak tovább
fokozza:

ezek a finomságok akár fadobozban, akár papír díszdobozban is
kiváló ajándékok, amelyek mellé édes teasüteményt, vagy házi
mogyorókrémet ajánlunk.
Nyáron a gazdag süteménykínálat kiegészül a Gerbeaud
házi főzésű fagylaltjaival valamint a belőlük készített
fagylaltkelyhekkel. Fagylaltjainkat frissen sült mandulás
tölcsérben kínáljuk a Vörösmarty téri Gerbeaud Pavillon-ban.
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A Kávéház szalonjaiban egyszerre 330 vendég élvezheti a
klasszikus cukrászdai hangulatot, kávé és sütemény mellett,
újságot olvasva, társalogva, nézelődve, gondolatokba merülve.
Melegebb időben a Gerbeaud teraszán további 300 vendég
mulathatja az időt. Itt mindenki megfordul, aki Budapesten él,
vagy idelátogat.

Szalonjainkban szívesen szolgáljuk fel csoportoknak kávéházi
menüinket vagy rendezünk állófogadást, gálavacsorát.
Igény, lehetőség és megbeszélés szerint az egyes szalonokat
vagy akár a teljes kávéházat kizárólagosan is rendelkezésre
tudjuk bocsátani.
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