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ÜZLET

Pintér Katalin, a Gerbeaud Gasztronómia egyik 
tulajdonosa már a beszélgetésünk elején 
úgy dönt, hogy fellövi a labdát a szecessziós 
plafonig: „Egy új helyet felépíteni valószínű-
leg nagyságrendekkel könnyebb, mint egy 

kuplerájból újra babaházat csinálni.” Arra válaszolja ezt, 
amikor azt pedzegetem, hogy azért nem mindenki vehet 

Pintér Katalinék korábbi 
alkalmazottként vették át 
a Gerbeaud-t, a két gyerek, 
Niszkács Anna és Attila is 
acégben dolgozik

GERBEAUD

A Kakaólovag 
belovagol Budára
A laza, 156 éves Gerbeaud márka egy tízéves 
magyar vállalkozást is rejt maga mögött, 
amely milliárdos gasztrobirodalmat tett a név 
mögé. A Michelin-csillag és Tokió után Szöul 
és Buda bevétele következik.
ÍRTA: PÁL ZSOMBOR

át egy legendát Budapest központi terén egy frissen rity-
tyentett családi céggel.

A legismertebb magyar cukrászdától némiképp szo-
katlan módon enyhe pörköltszagban ülünk. Niszkács 
Anna, a cég értékesítési és marketingvezetője (és civil-
ben Katalin lánya) nem tudja eldönteni, hogy a Vörös-
marty téri karácsonyi zsibvásárból szivárog-e be, vagy 
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anyja, a nagybátyja és a nagynénje otthonát és még egy-
két telket a családban. „Mindenkinek elmondtam, hogy 
bomba üzlet, amire mindenki kétkedve nézett, de aztán 
azt mondták, ha végigszámoltam, csináljuk. Három és fél 
év kellett, hogy semminken se legyen már jelzálog, de ki-
számítható volt, hogy ha nem történik valami rettenetes 
dolog a környéken, akkor ennek működnie kell.”

Az első komoly befektetés az Onyx megnyitása volt. 
A „Budapest már megérdemelt minket” szlogennel útnak 

indított fine dining étterem hozta el 
a második budapesti Michelin-csilla-
got, viszont az első volt, ahol magyar 
csapat állt a konyhában. „Rengeteg 
pénz van mögötte, ami egyértelmű-
en a Gerbeaud-ból jön. Megkapták 
a legjobb gépeket, eszközöket és 
alapanyagokat, volt terük játszani, és 
ebből a felszabadultságból született 
az, hogy olyat tettek le az asztalra, 

ami nemzetközileg is összemérhető” – idézi fel a hétéves 
sztori elejét Anna. Akkoriban még akadtak üresjáratok, 
volt olyan kedd este, amikor csak három asztalnál ültek, 
aztán a nyitó ebédmenü és az érkező elismerések behoz-
ták az embereket, és mire a csillag megérkezett, már pont 
végeztek a vendégtér kibővítésével.

„Benne volt az a kockázat, hogy nem biztos, hogy 
sokat nyerünk vele, legfeljebb presztízst, aztán rájöt-
tünk, hogy lehet vele keresni, csak ügyesen kell csinál-

HA A HEGY NEM JÖN

a konyhából szivárog-e ki. „Ez egy 1830-as épület, Hild 
József tervei alapján épült. Azért József nem gondolta 
volna, hogy mi itt négy konyhát akarunk majd használ-
ni.” A cukrászda mögött ugyanis meghúzódik egy, az 
arra gravitáló külföldieket a korrekt paprikás csirkével 
összeismertető bisztró, Budapest második Michelin-csil-
lagos étterme, az Onyx és egy komoly rendezvénykonyha. 
Meg van még a cégben egy tokiói és egy szöuli franchise, 
és mindjárt egy új ház Budán a pesti mellé. Így fest most 
a Gerbeaud-birodalom. A kétmilli-
árdos bevételnek mostanra a felét 
adják a kávézón túli részek, és mivel 
ezekből jön a növekedés, az arány is 
folyamatosan emelkedik.

AZ ELADÓ KEZESKEDIK  
A VEVŐÉRT
A szállodaüzemeltetésben rutinos 
Katalint 2000-ben még válságmene-
dzsernek – lásd még a kuplerájt és a babaházat – hívta be 
az épületet 1995-ben átvevő és felújító német Erwin Mül-
ler által a Gerbeaud menedzselésével megbízott cég, az 
Eurest. Miközben rendet rakott, oldalakat jegyzetelt tele 
arról, hogy ezen a helyen, ezzel az előtörténettel mennyi 
mindent lehetne kezdeni, a folyamatos színvonalemelés 
költségei viszont nem szerepeltek a profitelvű üzemeltető 
terveiben. „Nem is értették, hogy nekem miért nem jó az 
a liszt, ami máshol jó. Nem volt antagonisztikus ellentét, 
de más volt a filozófiánk. A négy év végeztével folyama-
tosan mondtam a tulajdonosnak, hogy én elmegyek, de 
figyeljenek majd oda, ezt és ezt kéne csinálni. Pár hónap 
elteltével jelentkezett, hogy összeírták a dolgokat, és nem 
akarom-e egyszerűen átvenni a helyet.”

Katalin egy párhuzamos ajánlattal a zsebében maga-
biztosan további feltételeket szabott: kibérli az épületet, 
és ezen túlmenően senki nem szólhat bele a dolgába, 
valamint kéri a márkanevet, amit az engedélye nélkül 
onnantól senki sem használhat, Müllerék sem. „Belemen-
tek, és ezután azt mondta a tulajdonos, hogy három hónap 
bérleti díjat kér, illetve vásároljam meg az összes áru-
eszközt, tegyek le kauciót és egy ötvenmilliós alaptőkét. 
Nekem komolytalan másfél millió megtakarításom volt. 
Nekifutottam egy-két magyar banknak, mindenki nagyon 
kedves volt, és senki nem vett komolyan.”

Katalin így hát széttárta a kezét a tulajdonos előtt, és 
jelezte, hogy nincs esély. Müller viszont ragaszkodott 
a felvázolt konstrukcióhoz, de ahhoz is, hogy Katalin 
vállalja a kockázatot és a felelősséget. Elküldte Kata-
lint a saját, német bankjához, és kezességet vállalt érte, 
Katalin pedig elzálogosította a lakását, a nyaralóját, az 

„Azt szeretnénk, hogy ott le-
gyünk a magyar emberek fejé-
ben, ne csak a külföldi rokonaikat 
hozzák el tízévente, szeressenek 
nálunk lenni. És azoknak a vendé-
geknek, akiknek igénye lehet ilyen 
élményekre, egy része Budán 
lakik, ahonnan tudjuk, hogy néha 
nehéznek tűnik átjönni a hídon” 
– vázolja Niszkács Anna az új év 
első nagy tervét. A Gerbeaud 
budai előretolt éke, a 400 milliós 
befektetéssel megvalósuló Cacao 
február eleje körül nyílik a Gábor 
Áron úton, egy 20-as évekbeli vil-
lában. Ritkaságszámba menően 
hatalmas kert, étterem, az 
emeleten kávéház, és külön egy 

cukrászda, ahonnan könnyebb 
lesz az elvitel, mint a parkolóhely-
ekkel nem különösebben jól ellá-
tott Vörösmarty tér közepéről.
„A célközönséget a budai 
üzletemberek és családok jelentik, 
próbálunk nekik kényelmes helyet 
létrehozni. A cél, hogy a kert vé-
géig álljon a sor.” És miért Cacao? 
„Gerbeaud Emil egy időben 
a legnagyobb csokoládégyáros 
volt Európában, Fiumében volt 
a gyára. Természetesen kakaót 
is készített, a maga által rajzolt 
kis dobozkában árulta, rajta volt 
a kakaó lovagja is. Egy hónapig 
rajzolták az új logót a grafikusok 
az egyik eredeti dobozról.”

ÚGY NYITOTTUNK, 
HOGY BORZASZTÓ JÓ 

LESZ AZ OPTIKÁJA, 
LEGFELJEBB KIJÖVÜNK 

NULLÁRA.
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ni.” Az expatek, ideutazók és a magyarok együtt kiadják 
a közönséget, de Katalinék azzal lennének elégedettek, 
ha a főváros bennszülöttjei önmagukban el tudnának 
tartani egy ilyen helyet, és a helyi polgárság nem a „nagy 
tányéron kicsi semmi” reflexével kö-
zelítene a fine dininghoz.

Nem véletlen, hogy az Onyxot 
önálló néven futtatták fel. Tudatosan 
tartották távol a Vörösmarty cuk-
rászdás, évtizedek alatt ragacsossá 
vált, aztán a visszakeresztelés után 
kicsit úgy maradt Gerbeaud-képtől. 
„A kávézóval rengeteg sztereotípiát 
kell leküzdenünk, a 80-as évek miatt 
sokan gondolják drága, de száraz do-
bostortás helynek. És a pozitív gon-
dolatokon is árnyalnunk kell, van, aki 
túl nagynak érez minket ahhoz, hogy 
idejöjjön – sorolja Niszkács Anna. 
– Holott már Gerbeaud Emil is úgy 
volt vele, hogy a Gerbeaud mindenkinek szól. Akkoriban 
állandóan idejárt Augusta főhercegnő, és Emil megőrült, 
hogy a vendégei egyfolytában pukedliznek. Csinált egy 
külön bejáratot, hogy a vendégei nyugodtan tudjanak 
fogyasztani.”

Gerbeaud Emil egykori vendégeinek ükunokáiban 
előbb-utóbb annak a képnek kellene kialakulnia, hogy 
a klasszikusok mellett folyamatos újdonságokkal – mond-
juk gesztenyés-áfonyás macaronnal vagy sósmogyorós-
barackos sütivel – is találkozhatnak, és hogy bármelyik 
ajtaján mennek be a háznak a bisztrótól az Onyxig, odabent 
minőséggel fognak találkozni. „Rövid távon biztosan több 
pénzt is kereshettünk volna, az első években a fizetésünk-
ről mondtunk le, és visszaforgattuk az összes megtermelt 
pénzt. Tudjuk, hogy elég egy normális lakás, és két lábunk 
van, nem megy rá négy cipő. Hál’ istennek az egész társaság 
szakmai megszállott, sokan évtizedeket töltöttünk már egy-
más mellett, ez különleges erő. Összességében biztos, hogy 
a tíz év alatt többet kerestünk, mintha mindent megha-
gyunk az akkori szinten, noha a beruházásaink is milliárdos 
szintre jutottak közben” – von mérleget Pintér Katalin.

 SISSI MENNI TOKIÓ
A berögződések szempontjából könnyebb a helyzet 
külföldön, ahol a szocialista cukrászművészet árnyéka 
nem vetül rá a logóra, az 1858-as évszám és az egzotikus 
Európa viszont igen jól cseng. Az első tengerentúli Ger-
beaud 2009-ben nyílt Tokióban. Már évekkel korábban 
kopogtattak japán befektetőjelöltek, de végül mások 
futottak be. Egy tokiói cukrászlány egy álló évig gyako- F

Citigold 
készpénz gyorssegély 
Ha betéti kártyáját külföldön 
elveszíti vagy ellopják, 
akár 10 000 USD készpénz 
gyorssegélyt nyújtunk.

06 80 46 53 24 | www.citigold.hu
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rolta a recepteket Budapesten, a magyar vezetők pedig 
sűrűn jártak ki tréningeket tartani. A második fecske 
– egy kevésbé hosszú életű Gerbeaud-sarkot leszámítva 
a bahreini Kempinskiben – októberben nyílt meg Szö-

ulban, itt évek helyett hónapok alatt 
összeért minden. „Olyan európai 
kávéházat kerestek, ami mögött van 
történelem. Megtalálták a honlapun-
kat, tetszett nekik a hangulata, elol-
vasták a koreai kritikákat, és eldön-
tötték. A tokiói partnerünk mondta, 
hogy már őt is hívogatják, komoly 
a dolog, úgyhogy mondtuk, hogy jó, 
akkor visszaírunk neki.”

Tokióban a történelem mellett 
Sissi a végső salesfegyver – „mindent 
megvesznek, amire rátesszük” –, 
ennek tudatában némiképp meg-
lepő, hogy a hely az utóbbi időben 
a teljes magyar konyha felé nyitott, 

így lehet például lángosozni a hercegnős európai sütik 
mellett. Szöulban viszont a luxusszintet lőtték be. Az or-
szág legmagasabb, most átadott épülete, a Lotte World 
Tower mellett vannak egy bevásárlóközpontban a Louis 
Vuitton–Gucci–Prada-tengelyen.

A munka mindig közös a helyiekkel: a licenc mellett 
know-how-t adnak, recepteket, dizájnt, itallapot. „Maga 
a licencdíj nem fedezi a költségeinket, sok az utazás, és 
sok a munkaóra, forgalomarányos jutalékok vannak – 
mondja Pintér Katalin. – Japánban úgy nyitottunk, hogy 
borzasztó jó lesz az optikája, legfeljebb kijövünk nullára, 
de kiderült, hogy a második évtől pozitív a dolog. Min 
is gondolkodtunk ennyit? Szöulban már az első pár nap 
nagyon mosolygós, de ez még semmit nem jelent.”

A terv az, hogy a következő tíz évben még öt Ger-
beaud nyíljon külföldön. „Elképesztően jól cseng a ne-
vünk, és amikor valaki besétál ide, megnézi, hogyan 
festünk, és meg is kóstolja, amit kínálunk, nincs tovább 
mit eladnunk, a sütemény és a hely eladja magát.” Ame-
rika régóta a radaron van, de szakmai befektetőt még 
nem találtak a pénzügyi mellé, a Gerbeaud-stábból pedig 
egyelőre nincs kapacitás senkit elengedni, hogy beindít-
sa a boltot, parkol a projekt. És szemeznek a Közel-Ke-
lettel, ahol a legutóbbi próbálkozásnak az arab tavaszból 
következő turisztikai visszaesés vetett korai véget, de ott 
van a komoly tervek között. A nagy osztrák klasszikus 
cukrászdák, mint a Sacher vagy a Landtmann ebben elő-
rébb tartanak, de – csippant a szemével Katalin – ők nem 
is egy tízéves cég. Itthon meg addig is átépítik a konyhát, 
hátha tényleg bentről jön a pörköltszag.
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