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De Geur van Koffie 
 

Net als voor de meeste Nederlanders is koffie voor Hongaren een eerste levensbehoefte. De 

Hongaren kwamen met koffie in aanraking door de Turkse overheersing die eind 17e eeuw 

eindigde. 

 

De Turken vlogen eruit en lieten, naast een aantal prachtige badhuizen, ook een geur van koffie na 

in Boedapest. Soms lijkt het of elke straathoek in Boedapest zijn eigen “Presszo Bar” heeft, waar 

de loeisterke koffie in Turkse stijl in kleine kopjes of bekertjes genoten wordt. 

 

Deze korte route voert u langs de 4 meest interessante koffiehuizen (Kávéházak in het Hongaars) 

van Boedapest. U geniet er, natuurlijk, van koffie in alle soorten, vormen en maten, maar ook de 

speciale Hongaarse “Torta” mag u niet missen. Lunchen kan over het algemeen ook prima in een 

koffiehuis. 

 

Koffiehuis Gerbeaud Palota 

Gerbeaud Palota is misschien wel het meest 

gerenommeerde koffiehuis van Boedapest. Het staat in elk 

geval in het absolute Shopping Walhalla van Boedapest: op 

het Vörösmárty plein aan het eind van de Váci utca. 

 

Gerbeaud werd in 1858 gesticht door Henrik Kugler. Hij 

begon met speciale theesoorten uit Rusland en China. De 

elite van Boedapest wist zijn etablissement snel te vinden 

en riep het uit tot ‘The Place To Be’ voor de adel. 

De Boedapesters stroomden toe om te genieten van zijn schuimende koffie, bijzondere likeurtjes 

en bonbons. Beroemde Hongaren als Ferenc Deák en Ferenc Liszt waren vaste bezoekers.  

In 1882 ontmoette Henrik Kugler de Zwitser Emil Gerbeaud in Parijs. Een 

jaar later werd Emil partner van Kugler in zijn banketbakkersparadijs in 

Boedapest. Emil Gerbeaud was een banketbakker van wereldklasse en 

zeer ondernemend. Hij introduceerde honderden nieuwe koekjes, 

bonbons, suikergoed en bonbons met kersenlikeur.  

Het huidige interieur van Gerbeaud is rond 1910 bedacht. Hierbij werden 

fijne houtsoorten, marmer en brons gebruikt, rococo pleisterwerk, 

kroonluchters in Maria Theresia stijl en Jugendstil tafels uit Parijs. Emil 

Gerbeaud bereikte hiermee een Franse stijl en een Parijse sfeer in zijn 

koffiehuis. 
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Van 1948 tot 1984 ging Gerbeaud door het leven als Café Vörösmárty. Na 1984 kreeg het zijn oude 

naam terug. Na de renovatie in 1997 had het ook de oude stijl en sfeer terug. 

Koffiehuis Gerbeaud staat garant voor meer dan 150 jaar koffietraditie. Alle beroemdheden die in 

Boedapest komen, drinken koffie in Gerbeaud. Keizerin Sissi is hier geweest, Josephine Baker, 

prinses Diana, Vacláv Hável, Brad Pitt en zelfs onze eigen koningin Beatrix bracht een bezoek aan 

Gerbeaud. 

 

 

Koffiehuis Művész 

Het tweede koffiehuis in deze route is Művész aan de Andrássy 

út. Művész fleurt Boedapest al meer dan 100 jaar op.  

 

Művész betekent artiest in het Hongaars. Het koffiehuis werd in 

1898 geopend, bijna recht tegenover de opera. Vroeger, maar 

ook nu nog, is dit de verzamelplaats van jongeren, muzikanten 

en artiesten. 

 

Koffiehuis Művész is de perfecte plaats in Boedapest om met een 

dampende bak koffie in de hand mensen te kijken. Művész 

Kávéház (koffiehuis in het Hongaars) is overduidelijk de plek voor 

artiesten, jongeren en operagangers. Vooral 's avonds na afloop 

van de voorstellingen in de omliggende theaters is Művész een 

drukbezochte plek. 

 

Zeker na de renovatie in 2008 is Művész weer "The place to be". Het is een bekend koffiehuis in 

Boedapest en dat brengt als nadeel mee dat het soms overvol zit met toeristen. Voordeel van de 

bekendheid is dat u geweldige situaties mee kunt maken. Zo is Művész regelmatig het decor voor 

TV opnames. Overal ter wereld zou het koffiehuis hermetisch worden gesloten, maar in Boedapest 

is het business as usual. 

 

Művész is voor veel bezoekers een inspirerende 

omgeving. Er worden verhalen en gedichten 

geschreven, tekeningen getekend en verhitte 

discussies gevoerd. 

Toeristen en Boedapesters schuimen langs elkaar 

heen, op zoek naar de perfecte koffie, de meest 

inspirerende gedachte, of het allermooiste lied. 

Onder enorme kroonluchters in goudglanzend licht 

ontstaan de warmste vriendschappen. 
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Művész is een van de weinige oude koffiehuizen in Boedapest die de communistische tijd overleefd 

heeft. Het prachtige uitzicht op de opera en het schaduwrijke terras aan de Andrássy út maken 

Művész een geliefde plek.  

 

Ondanks de drukte en de toplocatie lukt het toch bijna altijd om een plekje te bemachtigen in dit 

Kávéház met zijn antieke charme. Zoals het een antiek koffiehuis betaamt, heeft Művész 

marmeren tafelbladen, kristallen kroonluchters en grote, omlijstte spiegels aan de wanden. Deze 

setting neemt u mee terug in de tijd. 

 

En als u eenmaal klaar bent met lunchen, trakteer uzelf dan op een kop koffie met een van de 

bekende en beroemde desserts of een Hongaarse cake. U kunt ze voor in de zaak persoonlijk 

uitkiezen. 

 

 

Grand Café New York Palace 

New York is zonder twijfel het meest prestigieuze koffiehuis in 

Boedapest. Het is gevestigd in een bijna 200 jaar oud gebouw waarin 

vroeger een verzekeringsmaatschappij kantoor hield. 

 

De Italiaanse hotelketen Boscolo heeft koffiehuis New York het leven 

gered. Binnen- en buitenkant zijn stijlvol gerenoveerd waardoor Café 

New York een waardevolle toevoeging aan het stadsbeeld van 

Boedapest in de nieuwe eeuw is. 

 

Het hedendaagse New York Palace is een luxueus hotel hartje centrum Boedapest. Het gebouw is in 

het eerste millennium van de nieuwe eeuw schitterend gerestaureerd door de Boscolo groep.  

 

Magistrale kroonluchters van kristal, schitterende fresco's aan het plafond, het fijnste marmer en 

de mooiste stoffen en een bediening in stijl. Dat is de moderne weerspiegeling van het stijlvolle 

New York Kávéház. 

 

Het gebouw waarin New York huist werd ooit gebouwd door de New 

York Levensverzekeringsmaatschappij. Het was hun hoofdkantoor 

in Hongarije.  

 

Het New York Kávéház was bijna vanaf de opening in oktober 1894 

tot aan de sluiting in 2001 hét centrum in Boedapest voor 

schrijvers en dichters. 

 

Architect Alajos Hauszmann ontwierp het hoofdkwartier van New York in Boedapest. Hauszmann 

ontwierp een 4 verdiepingen hoog eclectisch paleis met het beroemde Café op de begane grond.  
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De beelden en ornamenten aan de voorkant van het paleis en de duivels bosgoden bij de ramen 

van New York zijn gemaakt door Károly Senyey. In mei 2006 werd het vernieuwde New York 

geopend, met 107 luxueuze hotelkamers en het sfeervolle café, zoals vanouds, op de begane 

grond. 

 

 

Koffiehuis Ruszwurm 

Koffiehuis Ruszwurm op de Burchtheuvel in 

Boedapest serveert het beste gebak van de stad. 

Het is tevens het kleinste koffiehuis van 

Boedapest. Veel meer dan 7 of 8 tafeltjes zult u 

er niet vinden. 

 

Koffiehuis Ruszwurm draagt nog steeds de naam 

van een van zijn vroegere eigenaren: William 

Ruszwurm. Hij was bijna 40 jaar eigenaar van dit 

in Biedermeierstijl ingerichte koffiehuis(je). 

 

Ruszwurm staat voor bijna 200 jaar koffiegeschiedenis in Boedapest. Dit komt mede tot 

uitdrukking in de Biedermeier inrichting die u terugvoert naar de sfeer van Boedapest rond 1900. 

De toonbank van kersen- en mahoniehout laat u binnen in een wereld van koffie en gebakjes. 

 

Ruszwurm was van oudsher de verzamelplaats voor de adel van Boedapest. Ruszwurm werd in 

1951 genationaliseerd. Het gebak en de cake werd daarna geleverd door de zoetwarenfabriek in 

Boedapest. Eigenaar Ferenc Tóth werd gekarakteriseerd als uitbuiter en mocht alleen ongeschoold 

werk doen. 

 

Ruszwurm werd gesloten en ging pas in 1960 

weer open. Tóth werd manager, maar werd al 

snel ontslagen. Volgens de autoriteiten was 

Ruszwurm een broedplaats voor aristocraten 

geworden.  

 

Uiteraard klopte dit niet, aangezien de meeste 

aristocraten naar het buitenland gevlucht waren. 

 

 

 

De kwaliteit in Ruszwurm ging hard achteruit omdat ongeschoolde koekenbakkers nu de 

delicatessen maakten. Gelukkig kwam er in de jaren '70 een specialist over uit Gerbeaud. Hij 

bracht de kwaliteit weer op niveau. Ruszwurm opereert nog steeds volgens deze hoge 

kwaliteitsnormen. 
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Tegenwoordig is Ruszwurm weer ongekend populair bij jong en oud in heel Boedapest. 

Vanaf 1994 is Ruszwurm eigendom van de familie Szamos. Zij stammen uit een oude bakkers 

dynastie en houden het Ruszwurm vaandel hoog. Niet voor niets kreeg Mátyás Szamos in 1999 een 

onderscheiding van de Hongaarse regering. De reden was 'Uit waardering voor de ontwikkeling van 

een van de beste Hongaarse tradities en succesvolle ondernemers activiteiten'. 

 

 

1 Gerbeaud 

Vörösmárty Tér 7-8 

 

2 Művész 

Andrássy út 29 

 

3 New York 

Erzsébet Kőrút 9 – 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Ruszwurm 

Szentháromság utca 7 

(tegenover de Matthias Kerk) 


