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KOCSIS REGINA

Nem vagyok szakértője a cukrászsüteményeknek. Mit ajánlanak?

Kocsis Regina: Mindenképp valamilyen idényjellegű süteményt érdemes választani. A Himmelreich szelet
például nagy nyári kedvenc: két réteg
sült hab pirított mandulával, közte friss
tejszínhabba kevert meggyel, eperrel
vagy málnával. De bátran ajánljuk a rebarbarás-meggyes pitét, az almabortortát vagy a málnás-mascarpónés,
esetleg rozmaringos-barackos tortát is.
Semmi franciakrémes vagy Eszterházy-szelet?

Berke Márta: Az Asztalka sem kínálatában, sem hangulatában nem hagyományos cukrászda. Kizárólag egyedi,
saját süteményeket készítünk, ráadásul
szinte minden nap megújul a választék.

Kicsit másként gondolkodunk az ízekről, mint az megszokott. Ez hozta össze
a csapatunkat is.
K. R.: Mindketten rajongunk a tiszta,
eredeti ízekért. A csoki legyen olyan
csokis, hogy a vendég évek múlva is
emlékezzen rá, a gyümölcs pedig olyan
friss, mintha egyenesen a fáról pot�tyant volna a tortába!
A sütemény is olyan friss, mintha a
sütőből jött volna?

B. M.: Amit lehet, azt szó szerint melegében tálaljuk. Mint a nagymama
konyhájában. Az Asztalkának az a küldetése, hogy otthonosságot, személyességet sugározzon, hogy örömteli
pontja legyen a városnak. Ezért járnak
vissza a vendégeink. Van, akiről nem
csak azt tudjuk, milyen csészéből issza
a kávét, de azt is, mikor műtik a kutyáját, vagy jól sikerült-e a lánya ballagása.

Terülj, terülj, asztalkám! » Az Asztalkát egyetemi évei alatt szerzett, németországi élményeire alapozva, 2013-ban indította Berke Márta – eredetileg egyedül.
A véletlenül szintén Németországban cukrásziskolát végzett Kocsis Regina a nyitás után egy hónappal csatlakozott Mártához, akivel hamar üzlettársakká váltak.
A cukrászda a helyben felszolgált sütemények mellett esküvői tortákat is készít,
melyek egyediségük miatt rendkívül népszerűek. Az Asztalkánál öten dolgoznak.
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1980-ban született Nagyváradon.
• Bukaresten diplomázott
restaurátorként.
• A Moholy-Nagy Művészeti
Egyetemen DLA-fokozatot
szerzett.
• 2013-ban indította az
Asztalka Kft.-t.

A kávét kávéscsészéből szokás inni, nem?

B. M.: Többnyire. De az is sokat számít, hogy milyenből. Nálunk többfajta
különleges porceláncsésze közül lehet
válogatni; egyik szebb, mint a másik!
Az emberek többsége szeret ragaszkodni ilyen apróságokhoz, de olyan is van,
aki mindig a hangulatától függően választ.
K. R.: Sokat adunk a hely egyéniségére. Különleges, antik székek és asztalok állnak a cukrászdában – mindegyik
más. A falakon pedig mindig valamilyen művészeti projektnek adunk teret.
Most festményeket akasztottunk ki, de
volt már ékszerkiállításunk is.
A cukrászda helye sem hétköznapi.
A tabáni plébánia sarkában vasárnaponként jó lehet a forgalom!

K. R.: Még a plébános úr is gyakori
vendégünk!
B. M.: A helyet egyébként úgy találtam, mintha jelet kaptam volna. Már
hosszú ideje kutattam Budapesten, mikor kezembe került egy újsághirdetés,
amelyben ez állt: „45 négyzetméteres
helyiség családias cukrászdának kiadó”. Nem volt több kérdésem.
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A tabáni plébánia mellett mennyei örömöknek hódolhatnak az
édesszájúak: az Asztalka cukrászdában mindig frissen sült süteménykülönlegességek kerülnek asztalra. A tulajdonosok, Berke
Márta és Kocsis Regina a személyesség varázsában hisznek.

Fotó

Fáról pottyant
gyümölcstorta

1990-ben született Budapesten.
• Az ELTE magyar, illetve csecsemő- és kisgyermeknevelői szakának hallgatója.
• Frankfurtban cukrászképzésen vett részt.
• 2014 óta tulajdonostárs az
Asztalkában.

