
100

Páratlan Cukrászda
Hagyományos és különleges receptek

Páratlan Cukrászda a Csepel-sziget csücskében, Szi-
getszentmiklóson található. Ebben a Kis-Duna-menti 
városban családi cukrászdánk neve már 10 éve egyet 

jelent a kimagasló minőséggel és meleg vendégszeretettel. 
Büszkék vagyunk rá, hogy nálunk minden torta illetve süte-
mény kiváló alapanyagokból, helyben és frissen készül. Nem 
használunk hozzáadott tartósító-, térfogatnövelő-, vagy emul-
gálószert. 
Elégedett vendégeink száma egyre nő és nagyon fontosnak 
tartjuk visszajelzéseiket. Hiszen ezekből az információkból 
illetve a szakmai utakon szerzett tapasztalatokból kiindulva 
tudunk folyamatosan fejlődni és alakulni a vendégek igénye-
ikhez. A megújulást kiemelten fontosnak tartjuk, de ragaszko-
dunk a minőséghez és tiszteletben tartjuk a hagyományokat.
Kínálatunkban szerepel sokféle ízvilág és forma. Vendégeink 
közel 40 féle tortából válogathatnak nálunk, nem számolva 
az egyedi igények alapján készített finomságainkat. Vállalunk 
egyszerű vagy különleges, fényképes illetve formatortát: eskü-
vőre, születésnapra, de csak úgy meglepetésként is. 
Fodor Krisztina cukrászmester és csapata minden reggel ko-
rán kezdi a napot, hogy kizárólag friss sütemények kerüljenek 
a vendégek asztalára. Nálunk mindig találhatóak ízletes édes 
és sós aprósütemények, friss pogácsák, házias jellegű sütemé-
nyek, parfétorták, de készítünk energiaszegény édességeket is. 
Nyáron érdemes megkóstolni kézműves fagylaltunkat vagy 
fagyikelyheink egyikét!
Esküvői tortáinkért az ország minden pontjáról érkeztek már 
megrendelések. Az évek során több száz esküvő fénypontja-
ként vágta fel az ifjú pár a Páratlan Cukrászda mesterművét, 
mely nem csak kinézete, de íze miatt is emlékezetes maradt.
Családbarát cukrászdánk mellett található játszóterünkön 
kedvelt helyszíne a gyermekekkel érkező családoknak, de na-
gyon népszerű külső vagy belső teraszunk is. Nyáron a klima-
tizált belső helységünk ugyanúgy kedvelt, mint a virágokkal 
övezett hangulatos nyitott teraszunk. Próbálja ki Ön is, milyen 
kellemes télen is betérni hozzánk és egy forró tea, kávé vagy 
egy páratlan finomság felett beszélgetve eltölteni az időt. 
Egész évben várjuk vendégeinket! Minden nap nyitva vagyunk 
10-től este 8-ig, hétfő kivételével.
Egyedi igényeivel is bátran fordulhatnak hozzánk, szívesen 
segítünk tanáccsal, ötletekkel is. Fodor Ilona üzletvezető szí-
vesen áll rendelkezésükre.
Próbáljon ki bennünket, térjen be hozzánk!

he Páratlan (Peerless) Confectionery is located in 
Szigetszentmiklós, at the end of Csepel Island. The 
name of this family sweet shop in the city along the 

smaller Danube channel refers to what is now 10 years of out-
standing quality and warm hospitality.
We are proud of the fact that we make every cake and pastry 
fresh on site and from excellent ingredients. We do not use 
added preservatives, leavening agents or emulsifiers.
With the constantly increasing ranks of satisfied customers, 
we greatly value their feedback, since this information along 
with our professionally acquired experience, provides the 
foundation for our continuous development in response to 
customer demands. We place great emphasis on innovation, 
but also insist on quality and honour tradition.
Many flavours and forms appear in our selection. Our cus-
tomers can choose from around 40 types of cakes, not count-
ing our individually customised delicacies. We take orders for 
both simple and special cakes, including photo and sculpted 
cakes for weddings, for birthdays, or simply for a surprise.   
Our master confectioner Krisztina Fodor and her team start 
their day early to ensure that only fresh products reach the 
customers’ tables. Here you can always find both sweet and sa-
voury biscuits, fresh scones and home-style cakes and parfaits, 
but we also make low-calorie sweets. In summer, it is worth 
tasting one of our artisanal ice creams in a cone or cup.
Orders for our wedding cakes come from every corner of the 
country. Over the years, as the highlight of the nuptial occa-
sion, several hundred young couples have sliced one of Párat-
lan Cukrászda’s masterpieces, which remain memorable not 
only visually, but also for their taste.  
Our outdoor playground makes our family-friendly confec-
tionery a favourite of familes with young children, but our 
exterior and interior terraces are also extremely popular. In 
summer, the air-conditioned interior is just as well loved as 
the intimate, open terrace ringed by flowers. You should see 
for yourself how nice it is to come here in winter for a chat 
over a hot tea or coffee and an “unparalleled” treat.
We await guests all year round and are open every day except 
Mondays from 10 am until 8 pm.
Feel free to contact Business Manager Ilona Fodor with your 
individual requests: we will be happy to help with advice and 
ideas.  
Come by and give us a try!
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információ | information
Páratlan cukrászda, 
Szigetszentmiklós, Határ és Tököli út találkozásánál
Telefon: +36-30-583-6929
E-mail: ilona@tortasziget.hu, www.tortasziget.hu
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híres cukrászdák és kávéházak
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