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Vásárolj július hónapban 
összesen nettó 20.000 Ft 
értékben az 5. és 9. oldalon 
található alapanyagok közül és 
a hó végén megnyerhetsz egy 
szuper tésztakészítő gépet! 
Minél többször vásárolsz 
az értékhatár felett, annál 
nagyobb az esélyed a nyerésre.

0-24 RENDELÉSLEADÁS: www.chefmarket.hu | +36 1 919 9999 | rendeles@chefmarket.hu 5
A FELTÜNTETETT ÁRAK NETTÓ ÁRAK, AZ ÁFA-T NEM TARTALMAZZÁK!

-23%1669 Ft

1289 Ft/db

-25%399 Ft

299 Ft/kg

-19%1599 Ft

1299 Ft/db

OLÍVABOGYÓ
MAGOZOTT 

FIGARO 
3000 G/1500 G

DEBIC DESSZERT ALAPOK

TÉSZTA
TOMADINI 

5 KG

MASCARPONE
HAJDÚSÁGI 

1 KG

TÉSZTA
TOMADINI 

5 KG

4867 FEKETE
5488 ZÖLD

ELO00168

2893 SPAGETTI
4647 PENNE
3531 FUSILLI

1808 TAGLIATELLE 
500 G

1968 PAPPARDELLE 
500 G

1750 CANELLONI
250 G

ELO01023

SZÁRÍTOTT 
PARADICSOM 
OLASZ 
1500 G/800 G

4870
PARADICSOM 
KÉSZÍTMÉNY 
28-30% 4500 G

ELO00370 TIRAMISU
ELO00369 PANNA COTTA
ELO00368 MOUSSE AU

CHOCOLATE
4739 ICE PARFAIT
ELO00367 CRÉME BRULÉE

289 Ft239 Ft/db

2679 Ft2399 Ft/db

1999 Ft1749 Ft/db

1399 Ft1219 Ft/db

2099 Ft1749 Ft/db

2049 Ft1749 Ft/db
1499 Ft1299 Ft/db

289 Ft239 Ft/db

1809 Ft1549 Ft/db

409 Ft339 Ft/db

Pasta, pizza – prego!
Olasz nyári hangulat
paradicsomillatban.

*A változtatás jogát fenntartjuk.



Vakvarjú. Ha meghalljuk ezt a nevet, jól tudjuk 
kikről is van szó. Ma már kevesen vannak, akik 
nem ismerik azokat a hangulatos éttermeket, 
amelyeket Semsei Rudolf tulajdonos és csapata 
több mint egy évtized munkájával létrehozott.
A kezdetekről és a jelenről beszélgettünk 
Rudival és Nagy Richárddal a Vakvarjú csoport 
üzemeltetési igazgatójával.

Közel 15 évvel ezelőtt 
nyitottátok első egységetek. 
Hogyan kezdődött minden?
2003-ban nyitottuk meg 
a Vista Cafet, a Paulay Ede 
utcai Vakvarjú elődjét.
Ricsivel még az Ecseri úti  
Szakközépiskolából ismerjük 
egymást, ahol osztálytársak 
voltunk. Együtt dolgozni 
csak később, a budai étterem 
nyitása előtt kezdtünk  
2008-ban. Sokan nem is 
tudják, hogy ez az étterem 

volt az első VakVarjú, és csak 2009-ben nyílt meg a Paulay 
Ede utcai fiókatárs. Ezután 2010-ben megnyitottuk  
a VakVarjú Beachet a Kopaszi Gáton, 2014-ben a VakVarjú 
Újlipótot a RAM Colosseumban, 2017-ben a VígVarjút a 
Pesti Vigadóban és idén pedig a Csónakházat.

Miben rejlik a Vakvarjú éttermek sikeressége, miben 
vagytok Ti mások?
Mi elsősorban a csapat erejében hiszünk. Elsősorban olyan 
Embereket választunk munkatársnak, akikkel szeretünk 
együtt dolgozni, akik a munkájukba és a kapcsolataikba 
a szívüket-lelküket beleteszik. Cégünknél minden évben 
van egy szó, amire építjük a kollektíva aktuális képzéseit, 
küldetéstudatát. Az idei szó a CSAPATJÁTÉK. Ahhoz 
pedig, hogy ez igazán jól működjön, - mint egy boldog 
párkapcsolatban - elengedhetetlen a tisztelet, a közös 
hang és a szenvedély. 

Most nyitottátok új éttermeteket a Duna parton. Miért 
pont erre a helyszínre esett a választás?
Sokan úgy vélekedtek, hogy Pesterzsébet és környéke nem 
fogja tudni eltartani az éttermet, mi mégis hittünk abban, 
hogy a Duna sajátos hangulata mellett egy jó étterem, 
- különösen, ha VakVarjú, - vonzza majd az embereket. 
Az építkezés folyamán többször is elbizonytalanodtunk. 
Manapság szinte képtelenség megbízható kivitelezőket 
találni, az építkezés is elhúzódott és a végső ár is 
mintegy 60%-kal magasabb lett a tervezetnél. Most, 
hogy túl vagyunk a beruházáson sokkal optimistábban 
látjuk a világot. Ilyen gyorsan, ekkora sikerrel nem 
nyitottunk még üzletet. Csodálatos látni, hogy mennyi 
ember kötődik érzelmileg Pesterzsébet Duna-ágához.  

Azért dolgozunk, hogy vakvarjús filozófiánkkal, az 
otthonos, kedves és bohém miliővel, illetve a magyar 
gasztronómia kitűnő fogásaival a kerület és a környező 
települések kedvelt éttermévé válunk ebben a romantikus 
környezetben.

Különbözik valamiben a Vakvarjú csoport többi 
éttermétől?
Fontos, hogy mi nem egy franchise vagyunk, így minden 
éttermünk különbözik a többitől, sőt törekszünk is erre. 
Hiszünk abban, hogy minden vendégünknek megvan a 
maga kedvenc VakVarjúja. A Csónakházban kipróbáltunk 
egy új irányt: lávakövön készítjük grill ételeinket, ami 
különleges íz és élményvilágot teremt. 
Viszont minden éttermünkben közös, hogy minden 
vendégünket törzsvendégként kezeljük akkor is, ha hetente 
többször jár hozzánk vagy hétvégente a családdal ebédel 
nálunk, és akkor is, ha csak évente egyszer engedheti meg 
magának a vacsorát a házassági évfordulója alkalmával. 
Az egyes éttermek ételválasztéka nem teljesen ugyanaz. 
Nagyon sokat tervezzük, hogy milyen ételek kerülhetnek, 
milyen áron az étlapokra, így a chefek ötleteinek is 
nagyon szigorú rostán kell átmenniük. Vannak azonban 
3-4 hetente chefajánlatok, ahol a konyhafőnökeink sokkal 
nagyobb szabadságot kapnak. Itt megvalósíthatják a saját 
elképzeléseiket és maximálisan 
kihasználhatják a szezonális 
alapanyagok adta lehetőségeket. 

Magánéletre mennyi idő jut 
egy ekkora vállalkozás mellett? 
Hogyan tartjátok az egyensúlyt 
a család és munka között?
Négy gyermekes apaként a család 
különösen fontos számomra. 
Sokat és intenzíven dolgozom, de 
az esti vacsorákat és hétvégéket 
igyekszem a családommal 
együtt tölteni. A sikerem egyik 
kulcsfontosságú szereplője a 
feleségem, aki folyamatosan 
támogat. 

Milyen további terveitek vannak? Vidéki terjeszkedés, 
esetleg további helyek a fővárosban?
Elsősorban az üzleteink fejlesztésére koncentrálunk. 
A vendégeink kényelmének növelése mellett a 
munkakörülmények javítására szeretnénk a hangsúlyt 
fektetni. Emellett 2019. január 1-től új vállalatirányítási 
rendszert vezetünk be, amivel szeretnénk a háttérbázist és 
a belső irányítási rendszerünket megerősíteni, szigorúbb 
vezetési szemléletet, hatékonyabb kontrollingot kialakítani. 
Titokban egy újabb, bár kisebb üzletnyitás is tervben van, 
de erről egyelőre nem szeretnék beszélni. Talán elöljáróban 
annyit elmondhatok, hogy mindenképp Budapesten 
maradunk, vidéken továbbra sem tervezzük a terjeszkedést.

A kezdetektől napjainkig - interjú a Vakvarjú csoportvezetőivel
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OLASZ CALABRA SZALÁMI 
CSÍPŐS PAPRIKÁS

MOZZARELLA
2,5 KG

TALEGGIO SAJT
2 KG

PROSCIUTTO CRUDO 
ÉRLELT SONKA

KOMÉTA 
500 G

SZALÁMI 
SZELETELT MILANO

KOMÉTA 
500 G

OLASZ SZALÁMIK

3249 Ft2699 Ft/kg
3099 Ft2599 Ft/kg

ELO1835 SALSICCIA 0,4 KG
ELO1834 SPIANATA 2,5 KG

6254 RESZELT 40%
6255 KOCKÁZOTT 45%

-15%2699 Ft

2299 Ft/kg

-20%2199 Ft

1749 Ft/db

-24%2379 Ft

1799 Ft/db

-17%1449 Ft

1199 Ft/kg

5935

5936ELO1611

Próbáld ki ÚJ termékeinket! 
A mediterrán olasz nyári fogások szolgálatában.

-17%350 Ft

275 Ft/kg

-24%549 Ft

419 Ft/db

PIZZALISZT
ORO FAGIOLI BLUE 

“00” 25 KG

VIZES 
MOZZARELLA

BUFALA 
GOLYÓ 125 G

ELO11482

6342

6324 VENTRICINA 
PICCANTE 2 KG

6323 CASERECCIO 
GRANCRU 0,7 KG

6322 MILÁNÓI 2,5 KG

3349 Ft2699 Ft/kg

4299 Ft3499 Ft/kg

3249 Ft2699 Ft/kg


