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2013-ra már mindenki „lájkolta” a Spílert. Spíler Béla
VII. kerületi felbukkanása új irányt adott a Gozsdu

udvarnak és újraértelmezte a bisztró fogalmát. Erről
Mark Zuckerberg személyesen meggyőződhetett

2013-as budapesti látogatása során.
Credit: Northfoto, Besenyei Gergely

2012 - Pontosan 9 éve robbantunk be a budapesti
életbe és forgattuk fel nemcsak a Gozsdu udvart,

hanem az egész pesti belvárost. Azóta szinte
mindenkinek van egy sztorija, ami nálunk kezdődött,
vagy végződött.. Hálásak vagyunk, amiért már 9 éve

szeretitek a Spílert és kitartottatok mellettünk a nehéz
időkben is.

2014, Spíler Béla nem áll meg, keleti élményein és
hazai sikerein felbuzdulva megnyílik a Spíler Shanghai.

Ugyan Spíler Bélát egy viharos szerelem és
összetűzése az alvilággal arra kényszerítette, hogy

elhagyja Shanghait, kalandos élményeit magával hozta
és újra életre hívta a Spíler Shanghai-ban.
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2015, amikor az audio élmény megjelenik az ízlelő bimbók
között. A Spíler élmény egyszerű és mégis összetett, nem

csupán egy laza, de tökélesre hangolt gasztronómiai utazás,
hanem egy utánozhatatlan hangulat is egyben, aminek

meghatározó része -többek között - a zene is. Tekintettel a
nálunk játszott zenék népszerűségére 2015-ben megjelent a

Spíler CD. 

2016, a Spíler több, mint ami látsz. Imádtuk minden
percét az idáig vezető útnak, de ami mindig igazán

sokat jelentett vendégeink elégedettségén és
mosolyain túl, az a Spíler család: a sok tehetség és

munkatárs, akikkel együtt dolgozhattunk és velük vált
valóra Spíler Béla különleges története. 

2017, újabb csavar a Spíler storyban. A folyamatos
megújulás és kreativitás elengedhetetlen, hogy mindig

a kedvetekben járjunk, ezért csatlakozott hozzánk
2017-ben Vernon Strachan executive chef, aki a vezető
gasztronómiai trendek egyik fővárosából, Londonból

jött egyenesen Spíler Béla hívására. 

2018, a Rock and Roll soha nem hal meg! Állítólag a Spíler
Buda ötlete a Rolling Stones búcsúturnéján

fogalmazódott meg Spíler Bélában, amikor a
backstageben Béla egyedül maradt és a színpadon az I

can’ get no satisfacion ment. 2018-ban megnyílik a Spíler
Buda, és egy halhatatlan érzés újabb otthonra talált. 
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2020 nem volt egy egyszerű év, de hála a szuper 
 csapatunknak és az összetartásnak, a lelkesedés
sosem fogyott el. Hangulatos kis teraszunk volt

és rengeteg emberhez jutottak el az ételeink
kiszállító partnereinken keresztül. Különleges év
volt sok kihívással, de a Spílerek könnyen vették

az akadályokat. 

2019, óriási mérföldkő a Spíler storyban - Marbellán is
megjelentünk. Spíler Béla, testvére, Baltazár segítségével

a napfényes Costa del Solra menekült, hogy egy időre
felszívódjon rosszakarói elől. Így született meg

Spanyolországban a Spíler Beach Club. 

Még mindig itt vagyunk és újult erővel vágtunk
neki ennek az évnek. A legjobb csapat áll

mögöttünk, a legjobb szakemberekkel dolgozunk
együtt. Minden Spíler és Spílerína legkedvencebb
helyévé váltunk az elmúlt 9 évben, reméljük a 10.

év sem lesz másképp. 

To be continued...


