
A mai Gundel étterem büszkén őrzi hagyományait és azt a minőségi színvonalat, amely méltán tette Magyarország leghíresebb éttermévé. 

Célunk, hogy beteljesítsük az alapító gondolatát, mely szerint: 

“ A Gundel nem luxus, hanem minőség”.

Örökségét megőrizzük, gazdagítjuk a hagyományok megtartásával és friss látásmóddal a mai kor közönségének is élményt adva. 

Csoportok részére összeállított ajánlati csomagokkal várjuk, a több mint 127 éves étteremben. Gondoskodunk vendégeink kényelméről, hangulatáról, melyet élőzene 

színesít a hét minden napján.

A Gundel kihagyhatatlan, Budapest és a magyar vendéglátás leghíresebb, bakancslistás helye, egyedülálló Hungarikum. A magyaros vendéglátás leghíresebb 

büszkesége, a jó ízek, a békés örömök, az élet élvezetes pillanatainak világhírű karnagya. Hasonlítgatni? Nem érdemes! Amikor a hangulatába, az ízeibe belekóstolunk, 

az mindig olyan, amilyennek lennie kell. 

A Gundel már csak Gundel, a legendás hagyományaival, finom újításaival, örökkön a mának élve, a vendégek és az igazán jó ízek minden szeretetével.



Today's Gundel restaurant proudly preserves its traditions and the quality standard, which has rightfully made it the most well known restaurant in Hungary. 

Our goal is to honor the founder’s vision that says

“Gundel is not luxury, but quality”.

We care about the heritage by preserving traditions and providing a new vision for today’s audience.

We are waiting for groups with compiled offer packages in the more than 127-year-old restaurant.

We take care of  the comfort and atmosphere of  our guests, which is colored by live music every day of  the week. 

Over the years Gundel has become a place to see and to be seen at. It’s the most well known, bucket-listed place in Budapest, a unique Hungaricum. The most famous pride

of  Hungarian hospitality, and the world-famous conductor of  good flavuors, peaceful pleasures and enjoyable moments of  life. No need to compare! When you feel the

atmosphere and taste our dishes it is always what it should be. 

Gundel is just Gundel, with it’s legendary traditions, fine innovations, live for the day, for the love of  the guests and quality flavuors.


