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Rok 2021 byl dalším krizovým obdobím. 
Průběh vývoje covidu se měnil, ale bo-
hužel ne tak, aby se zklidnil pohled lidí 
na gastronomii jak u uživatelů tak provo-
zovatelů. Situace je natolik těžká, že se 
lidé, kteří gastronomii opustili nechtějí 
vracet, nevidí jistotu. Bohužel současný 
vývoj nevěstí nic veselého. 

Osobně si myslím, že že se výrazně mění 
vztah zákazníků a  poskytovatelů pohos-
tinských služeb.  Klient se stává nároč-
nějším a  vyžaduje za  zvyšující se ceny 
odpovídající zkvalitnění výkonu. Což nás 
nutí neustále přicházet s  něčím novým 
a  ukazovat jak věci dělat jinak a  lépe. 
Určitě však jsem přesvědčen, že se pa-
trně už nikdy nevrátíme do  režimu bez 
dodávání jídel domů, mimo restauraci. 
Nastanou i  jiné, více či méně závažné 
změny. Na  ty bude třeba co nejefektiv-
něji reagovat.

V první řadě si však přeji, aby se celá si-
tuace začala zklidňovat, abychom měli 
prostor kvalitu gastronomie dále zvyšo-
vat. K  tomu jis tě přispěje krom dalšího 
i  vyšší míra zodpovědnosti – na  obou 
stranách stolu. 

Miroslav Kubec 
Prezident Asociace kuchařů a  cukrářů 
České republiky, a.s. 
a Generální ředitel Reitenberger Spa 
Medical Mariánské Lázně

Tak jako ve všech oborech i v gastrono-
mii pandemická situace výrazně ovlivni-
la veškeré dění. Přesto jsme se rozhodli 
Průvodce vydat, byť v  menším rozsahu. 
Protože však revitalizace pohostinských 
služeb bude ještě dlouhá a  pro mno-
hé i  bolestná, upouštíme tentokrát 
od exaktního bodového hodnocení. Stav 
perzonálu v kuchyních i obsluze je totiž 
poznamenán výrazným úbytkem pracov-
níků. Nahradit je bude těžké, co do  po-
čtu a hlavně profesionální úrovně. 

Naším cílem proto bude pohled spíš 
na  to, jak rychle a  dobře se ta která re-
staurace vyrovnala po březnu 2021, kdy 
skončil poslední lockdown, i  jak vlastně 
zápasily se stále omezujícími podmínka-
mi. Přesto, že krom jiného nefunguje ani 
významnější turistický ruch. 

Nic z toho nás však neodradilo vydat 
Průvodce i tentokrát. S tím vědomí že jak 
všechno i  on dozná situací zaviněných 
změn.

Všem, kdo v oboru pracují pak přejeme ať 
se vše brzy obrátí a plné restaurace začnou 
znovu hlučet hovory spokojených hostí.

Návrat co nejblíže ke stavu před atakou 
pandemie ostatně přejeme nám všem!

Bohužel jsme se radovali předčasně. 
Na  vzkříšenou scénu pohostinství a  vů-
bec veškerého dění ve světě udeřila tvr-
dá pěst bezohledného vládce Kremlu. 
Což je daleko nebezpečnější, rány, které 
malý car s  velkým mindrákem rozdává 
zůstanou dlouho nezhojené. Věřme však, 
že svět najde něco, co jeho expanzivní 
touhy zmírní či úplně zmrazí. Ulevilo by 
se mu a snad by se rychle vrátil do dob, 
kdy byl ještě v pořádku. S ním samozřej-
mě i pohostinství a gastronomie...

Milan Ballík

Jako absolvent hotelové školy v Marián-
ských Lázních jsem byl vždy hrdý na svo-
ji získanou odbornost a  možnost rozví-
jet tento obor v  souladu novými trendy 
a požadavky zákazníků.

V  této složité době-covidové došlo k veli-
kému útlumu provozů gastronomických 
zařízení, ale nadšení a  stavovská hrdost 
pracovníků v hotelovém průmyslu zůstává.

Mám radost, že zájem o studium na ho-
telové škole neklesá, žáci se hlásí přede-
vším na maturitní obory, které jim nabízí 
získání odborných, jazykových i  ekono-
mických znalostí. Po  složení maturitní 
zkoušky jsou velmi dobře připraveni 
na  vstup do  zaměstnání a  nemají pro-
blém s uplatněním ve svém oboru.

Anketa, která proběhla mezi žáky čtvr-
tých ročníků jasně vypovídá o  optimis-
tickém pohledu na budoucnost, situace 
se během několika let bude stabilizovat 
a absolventi budou moci pracovat ve vy-
braných profesích u  zaměstnavatelů 
nebo ve vlastních podnicích.

Většina žáků by se chtěla zaměřit na na-
bídku moderní české kuchyně s  větším 
zastoupením zeleniny a  zdravých suro-
vin. Určitá skupina žáků preferuje na-
bídku asijské kuchyně, italské nebo jídel 
severních národů.

Být optimistou s  úsměvem je určitě ta 
správná volba pro další restart gastro-
nomie a  to především za  účasti mladé 
generace, která nové nápady přináší 
a bude je i v budoucnu realizovat a to pro 
spokojenost svých zákazníků.

Ing. Jiří Chum
Ředitel 
Hotelová škola Mariánské Lázně p.o.

úvod
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Návštěvy restaurací probíhaly vlastně po ce-
lou dobu proticovidových opatření. Protože 
se situace měnila a do všeho zasáhla i okén-
ka a rozvážky, nebyly nijak aktualizovány. Ani 
v pravém smyslu hodnoceny. Proto se také 
setkáte s  tím, že mnohé podniky změnily 
koncept, zápasí s personálem a některé stá-
le ještě i s existencí samou.
 
Proto ponecháváme vše jako připomínku 
toho, nač všichni budeme jen snad už brzy 
vzpomínat…

Doba, kterou jsme prošli nás mimo další do-
nutila také změnit Průvodce. Co do velikosti 
nákladu i  rozsahu, ale také koncepce. Roz-
hodli jsme se – ještě dávno před pandemií 
– věnovat část obsahu restauracím certifiko-
vaným značkou Czech Specials. Při nižším 
počtu stránek a  jejich částečnému věnová-
ní výše zmíněným subjektům to znamená 
tolik: Výrazně ubylo těch restaurací, které 
vždy byly součástí Průvodce a patřily by doň 
i  tentokrát. Proto jsme se, přestože vy veli-

ce dobře víte, které to jsou, uvést alespoň 
ty osvědčené, které přežily a dnes restartují 
české pohstinství k  návratu na  jeviště ev-
ropského věhlasu. S tím, že na některé jsme  
pozapomněli a osudy jiných neznáme – těm 
všem se omlouváme

Divinis
Dvůr Hoffmeister
Farma Košík
Festina Lente
MG
Na Kopci
Portfolio
Pot au feu
Restaurace a vinařství Salabka
Sasazu
V Zátiší

Ještě vysvětlení k formě Průvodce. Přes 
veškerou podporu inzerentů se nepodařilo 
získat sumu potřebnou pro jeho tištěnou 
formu. Proto ho tentokrát publikujeme elek-
tronicky...
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Vrátit se do hry o  hosta po tíživé době bezmála dvou let 
útrap znamenalo zavést v  konceptu některých restaurací 
mnohé změny. To potkalo i podnik v  jedné z nejfrekvento-
vanějších obchodních zón, nitru Slovanského domu. Brasi-
leiro, jedna z dvou sester se znamenitou etnickou kuchyní, 
před časem prošla poměrně výraznou renovací.
 
Změnil se servis fingerfoodů. Drobnosti jako kuřecí srdíčka 
a klobáska, které dříve podávali passadores de carne přímo 
ze špízů, se už delší dobu servírují v efektních nádobkách 
nebo na stylizovaných miniroštech u stolu. 

Samozřejmě zůstal nezbytný uvítací přípitek caipirinhou. 
Rychle a spolehlivě vás posune do  karnevalového brazilské-
ho rozpoložení. 

Na salátovém baru se hosté beze změny stále až dravě vrhají 
hlavně na sushi a asijské saláty. 

Hovězí samo už není jen brazilské. Střídají se tu nejlepší 
řezy z patrně všech zemí chovu skotu zasvěcených. Pican-

ha s  krytím k  zbláznění vonícího tuku a  masem jako dort, 
i  všechny další známé řezy – Marucha, Fraldinha, Alcatra, 
Pescoço a Cupím – se hostu dostávají v nejlepší formě. Ně-
které navíc procházejí novým procesem, nedávno instalova-
ným grilem na dřevěné uhlí. Vybraná masa tak díky pozorné 
práci griléra se žárem a kouřem dostávají nový rozměr chutí. 

Z  doprovázejících vín je  největším kamarádem červe-
ného masa zvláštní vinařská fúze. Z  portugalských od-
růd Touriga Nacional, Alfrocheiro a  Tinta roriz se pod 
brazilským sluncem zrodila povedená, přívětivá kupáž  
Quinta Seival – Castas portuguesas Miolo, Campanha. 
S hovězím, lhostejno kterého řezu a odkud si moc dobře 
rozumí.
 
Novou enrgií je nabit i  personál, práce s  hostem obsluhu 
evidentně těší. 

Pro jedinečný zážitek je téměř nutné se do podzemí Slovan-
ského domu vydat. Což všichni věrní zvlášť po dlouhé ne-
chtěné pauze často znovu a s láskou činí. 

Brasileiro slovanský dům
Na Příkopě 859/22, Nové Město, 110 00, tel.: 734 760 734, slovanskydum@ambi.cz, www.brasileiro-slovanskydum.ambi.cz
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la Finestra in CuCina
Platnéřská 90/13, Staré Město 110 00, tel.: +420 222 325 325, e-mail: info@lafinestra.cz, www.lafinestra.lacollezione.cz

Restaurace, která podle mne patřila a  patří k  pod-
nikům s  nejvydařenějším konceptem ve městě krmí 
milovníky italské kuchyně už pěknou řádku let. Přes 
veškerou popularitu a neutuchající zájem hostí přece 
jen trochu zestárla. Co do výzoru. Nedávno tam proto 
došlo k určitému faceliftu. Spolu s faktem, že před ne-
celým rokem proběhla i výměna na postu šéfkuchaře, 
Finestra sebevědomě a hlasitě volá po návštěvě. Což 
se nedalo neslyšet. Vydejme se tedy do Platnéřské uli-
ce, abychom viděli, co a nakolik změnilo tvář vzácně 
oblíbené restaurace.

Změny interiéru nelze pominout. Jsou neokázalé, de-
centní, dalo by se říci. Design zůstal zdánlivě nezmě-
něn, novinky začnete vnímat až po chvíli. Přinesly něco 
do retro stylu, hlavně však se vše zaměřilo na detail.
 
Druhá zmíněná událost je o  něco starší, ovšem vý-
znamná. Na postu šéfkuchaře se objevil jeden z členů 
„nové vlny“, pokud to lze takto říci, Tomáš Juřík. Věří ve 
filozofii jednoduchých variací a sebral odvahu ji usku-
tečnit. Jeho menu se chlubilo kreacemi, které udivují 
sehraností jednotlivých surovin v  optimálně složený, 
báječně chutnající výsledek.

K  vymazleným jídlům si přidejte propracovaný výzor 
restaurace, efektní a elegantní nádobí, vstřícnost ob-
sluhy, a dostanete obrázek místa, kam je dobré se vra-
cet. 

A pokora, k surovině, receptuře, ale i hostu, který má 
dostat a dostává to nejlepší. Cestou, jíž se Juřík vydal 
nastoupil a týmž směrem se pustil i jeho nástupce Pat-
rik Fréhár. Ohlasy hostů po znovuotevření na jaře 2021 
potvrzují správnost této filozofie. 
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Coda
ARIA Hotel, Tržiště 368/9, Malá Strana, 118 00, tel.: 225 334 761, e-mail: codarestaurant@aria.cz, www.codarestaurant.cz

Podnik v malostranském hotelu Aria nepůsobí kdovíjak ná-
padně. O  to příjemnější překvapení však skýtá. Vlastní re-
staurace  je jakousi reprezentační až aristokratickou jídel-
nou. Samozřejmě však jde především o kuchyni a její podíl 
na celkovém dojmu z působivé prostory.

V čase nuceného klidu gastronomii předepsaného pande-
mií došlo v Codě k překvapivé změně. David šašek odešel 
z pozice šéfkuchaře.  Dotud, než vešlo ve známost jméno 
jeho nástupce trvaly diskuze, v nichž se projevily i obavy 
o  osud restaurace. Se jménem Jan Kaplan však všechny 
zmizely. 

K  těm nemnoha, jménům těch, kdo by dokázali na šaško-
vu filozofii navázat, patřil Kaplan bez dalšího. Jeho před-
chozí zkušenosti, neotřelý až zprvu „nekuchařský“ přístup  
a osvědčená vysoká kreativnost byly zárukou hladkého pře-
chodu na nový koncept. 

Což se také brzy ukázalo. Po záběhu, kdy ještě pracoval s me-
níčkem svého předchůdce postavil první autorské menu. 
Hned se ukázalo, jak šťastnou ruku majitel restaurace měl. 

Příkladem Kaplanovy invence budiž za všechny Jelenobot 
– pečený hřbet z jelena, grilovaná chobotnice, hlíva králov-
ská a omáčka z jalovce. Poctu v podobě carpaccia z hovězí 
svíčkové s  marinovanými houbami v  estragonovém octu, 
lanýžovou majonézou a hoblinkami parmazánu pak vyznal 
jedné z věhlasných kuchyní evropských. 

Ještě bych rád přidal jednu skutečnost ne zcela obvyklou. 
Jan vnímavě ponechal v menu nedostižnou kulajdu svého 
předchůdce, jakkoliv ji možná upravil. Rovněž vyhledáva-
né taštičky nahradil pro léto podobnným, stejně českým 
dezertem, tvarohovými knedlíčky plněné jahodami, créme 
fraiche, mandlovou drobenkou. Naše provizorní ANO je pro-
to jasnou volbou.
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Bílá kráva
Rubešova 10, Praha 2 - Vinohrady, 120 00, tel.:  +420 603 397 367, e-mail: info@bilakrava.cz, www.bilakrava.cz

Když se dnešní restaurační impéria teprve formovala, už 
tady byla. A s nezměněným konceptem v týchž poetických 
kulisách je tu dodnes. Restaurace Bílá kráva – o té dnes bude 
řeč – je příkladem toho, že když se koncept opravdu vydaří 
je to napořád. Sotva překročíte práh a vstoupíte otevře se 
vám jiný svět. Hlavním tématem je obraz zelených pastvin, 
kde se pod modrým nebem poklidně popásají bílé kravky. 

Nabídka jídel stojí na  kvalitním, optimálně vyzrálém mase 
plemene Charolais. Majitelé jsou totiž jedni z prvních, kdo 
tu plemenitbu a chov oblíbeného plemene zavedli. Můžete 
natrefit na řezy, jež tak často v úpravě na grilu neobjevíte. 
Veverka nebo pavouček se vůbec nemusí vedle svých vy-
hlášených bratranců stydět. Pro zpestření obsahuje lístek 
i maso z jediného českého chovu plemene Wagyu. Takové 
hovězí bourgignone dušené v červenném víně a zjemněné 
koňakem tu chutná až neuvěřitelně.

Na programu předkrmů bývají žabí stehýnka s estragonem 
či šneci po burgudsku. V sezóně hub tu hosté ulétávají na  
bílých hříbcích na másle se sušeným žloutkem a koprovým 
velouté. Půjdeme-li dále, narazíme na  půlku masitého ho-
louběte s kaštanovou nádivkou.

Přenést kousek z klidné atmosféry francouzského venkova 
do centra Vinohrad se tu daří naplňovat už sedmadvacet let. 
Polovinu toho času vládne restauraci paní Vítězslava. Vždy 
má připravený úsměv, kterým odzbrojí každého škarohlída. 
A kdyby ten nezabral, má k  ruce další účinnou zbraň. Sé-
rii ovocných pálenek z vlastní pálenice Radlík. Jsou úžasné 
a  navíc pomáhají probudit tuhle pozapomenutou devizu 
české gastronomie.
 
Chcete-li tedy zažít chvíli ryzí pohody burgundského venko-
va je to v Bílé krávě.

w w w . p a l i r n a r a d l i k . c z

PA L Í R N A  R A D L Í K
Jsme respektovaným výrobcem řemeslných ovocných 
destilátů. Současná nabídka přesahuje dvacet druhů 
pálenek na koštech a přehlídkách ovocných destilátů 

vysoce úspěšných.
 

Zatím poslední úspěch jsme dobyli na prvním ročníku 
festivalu PálenkaFest 2022 v Praze. Nejvýše – 
na titul Pálenka roku – dosáhla vínovice Radlík 

vyzrálá v dubovém sudu. 

Odnesli jsme si i ocenění PÁLÍRNA ROKU 2022.

INzeRce
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restauraCe Pod HaBsteinem
Jestřebí 14, Jestřebí  471 61, tel.: +420 487 722 373, e-mail: restaurace@podhabsteinem.cz, www.podhabsteinem.cz

Vysokánský sál designovaný jako vesnická hospoda. Ta-
kový je první pohled do nitra restaurace Pod Habsteinem 
v  Jestřebí. Nad hlavní prostorou nese trámoví podél stěn 
ochoz, ze kterého ještě vybíhá jakýsi balkonek. interiér tak 
nabývá nevšedního atraktivního vzhledu. i v  tak rozsocha-
tém lokále však najdete určitou míru soukromí, ve kterém se 
lze oddávat důkladnému studiu menu.

Lístek je nabitý lákavými krměmi. Je toho celá kniha 
a sliny se sbíhají už jen při čtení. Narazíte-li na tataráček 
z čerstvého kapra neváhejte. Maso svěží jako přicházející 
jaro, lehce zakápnuté citrónem se postará o revoluci va-
šich senzorů. Nevím o jiném místě, kde by byl k mání. Už 
při objednávání budete polykat sliny jako Pavlovovi psi. 
Když potom přijdou na řadu guláš či některý z bramborá-
ků – zburcované smysly  si doposledka vychutnají každé 

sousto. Provedení krmě a velikost porce přesvědčí o tom, 
proč sem zajít. Můžete si být jisti jedním: vždy a vše bude 
ustrojeno s vnímavostí k surovinám a věrností původním 
recepturám. Polévky silné, že by vám talíř vystačil na zby-
tek dne, masa už z dálky lákavě vonící a přílohy znameni-
té. A všímejte si obsluhy, je báječná...

Lokace místa se navíc nachází ve skrznaskrz romantickém 
kraji. Před obědem nebo po něm lze absolvovat procház-
ku stezkou kolem Máchova jezera. Nebo ve Starých Spla-
vech si pohledem na elegantní vily připomenout kouzlo 
tohoto místa v  meziválečném období. Nemusíte se bát 
ani o linii, cestou jistě spotřebujete všechny nadbytečné 
kalorie. 
 
Zážitek odtud říká jediné: co nejčastěji se vracet.
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Tříetážová restaurace, kuchaři až devíti národností, mimo-
řádné suroviny a sortiment tradičních asijských receptur in-
vencí šéfkuchaře vnímavě upravených. To je Sia. 

Jako všechny ostatní restaurace byla i ona zasažena celo-
světovou covidovou pandemií. Jako všechny restaurace 
začínala po ukončení lockdownu víceméně od nuly. Jak je 
tomu dnes? 

Viděno zvenčí byl start rychlý a úspěšný. Prostory lokálu žijí 
zejména při obědech, nacvaknuté zde ale bývají i večery.
 
Usazeni – lhostejno kde, každá sekce restaurace  má své 
kouzlo – můžete sledovat pozornou vstřícnou obsluhu 
v ruchem přelidněných asijských měst hlučící atmosféře. 
Složení krmí na stole má mnoho podob v chuťově gradu-
jícím pořadí. Přečasto bývá hlavním tématem pekingská 

kachna. Ve dvou provedeních – kachním prsem se se-
zamovými palačinkami, zázvorem, okurkou, melounem 
cantaloupe, švestkovou a  hoisin omáčkou,  vykostěných 
kachních stehnech s  restovanými vaječnými nudlemi, 
houbami, vejcem, jarní cibulkou a karotkou – je mostem 
vedoucím k  pochopení toho, co je asijských kuchyních 
tak poutavého.  

Dejte také některou z  vyhlášených sytých polévek. Shoyu 
ramen s trhaným hovězím masem třeba, kde si vedle nudlí 
své odehrají kampotský pepř, houby shiitake, zázvor a mari-
nované vejce je stejně znamenitá jako vydatná. 

V „asijském megatržišti“ zkrátka přišli na to, co a jak je třeba 
dělat. A dělají to víc než úspěšně. Zvláštní respekt pak patří 
těm, kdo denně s plnými platy jídel na schodišti mezi patry 
restaurace zdolávají svůj malý everest.

sia
V celnici 1034/6, Praha 1 110 00, tel.: 220 199 380, e-mail: info@siarestaurant.cz , www.siarestaurant.cz
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Zdenek‘s oYster Bar
Malá Štupartská 636/5, 110 00 Staré Město, tel.: +420 725 946 250, e-mail: info@oysterbar.cz,  www.oysterbar.cz

Mezi metropolitní fine diningovou scénou  patřil a patří na 
samý vrchol. Není proto žádný div, že od nadšené open par-
ty je tu téměř denně bitva o židle. Přes specifickou nabídku 
a  ceny nad běžným standardem je dost těch, kdo si Zde-
nek´s Oyster Bar oblíbili. Velký podíl na tom má i širokánská 
škála šampaňských i tichých vín z nejlepších sklepů glóbu. 
Své sehrála jistě i zvědavost. Na to, proč si právě tento pod-
nik opět vybrali světoví aktéři posledního pražského Culina-
ry Sympozia.
 
Během nucené odstávky si majitelé pohráli s  interiérem. 
Zmizely křišťálové lustry a vystřídala je kovová svítidla „kos-
mického stylu“. S  novým designem také jakoby zvlídněla 
i nálada.

Ovšem tím hlavním je kuchyně. Pozdrav od šéfa jasně sdě-
luje, oč mu jde. Bramborová placička ožehlá žárem, crème 
fraîche a kopička kaviáru jsou jasným signálem. Chutě v kom-

binaci prostých i honosných, šarmantně sladěné tak, aby si 
v  závěrečném dozvuku sousta každá řekla své. Každý další 
chod ať už vyberete cokoliv, cestu šéfkuchařovu potvrdí. 

Krabí salát, avokádo, jablko a pár kapek avokádového oleje. 
širokozáběrová struktura chutí, kdy nasládlému  jemnému 
masu oponuje sametovým tukem hýřící avokádo. Díky jabl-
ku však krabí maso ožije a dále pokračuje už v čele sousta. 

Můžete mít celou plejádu ústřic, rozmanitě seskládanou. 
Nejvíc však teď táhnou patrně krevety, ať argentinské s ha-
rrisou a limetkou, nebo „na teplo“ z grilu se špekem,česne-
kem a máslem.
 
Nálada, která se tu nad sklenkami vín odvíjí, připomíná klu-
bovou atmosféru dávných dobrých přátel. A to je nejvíc! Jak 
tedy jinak, než zřetelné ANO s velkým komplimentem do ku-
chyně a obdivem k citu sommeliérově.
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tři knížata restaurant
Masarykovo Nám. 1189, Jihlava 586 01, tel.: 567 210 933, restaurant@tri-knizata.cz, www.triknizata.cz 

Do  středověkých prostor historicky nejdéle fungující 
krčmy na  Vysočině se znovu vrátil život. Co se tedy 
dnes odehrává pod střechou jednoho z měšťanských 
domů na jihlavském náměstí?
 
V březnu 2021 se znovu naplno rozhořely sporáky v ku-
chyni a hosté opět zaplnili restauraci. Na lístcích láka-
la nabídka ze zlatého fondu české tradice vedle seg-
mentu mnoha úprav ryb a plodů moře. Ty si šéfkuchař 
osvojil ze svého působení na  někdejším Rybím trhu 
v pražském Ungeltu. Proto do nabídek tu a tam zvolna 
vsouvá krmě první ligy. Dnes obsahuje lístek řadu re-
ceptur vyššího ranku, které už patrně nelze vyřadit. Tak 
vedle sebe fungují špekové knedlíky, kysané zelí, silná 
šťáva a třeba sotýrovaná chobotnice s černým rizotem 
a  divokou brokolicí. Obsah menu zůstává atraktivně 
kombinovaný, vepřová panenka, quiche s  cuketou 
a fenyklem, omáčkou z dijonské hořčice a tymiánu tak 
má za  souseda na menu smažený vepřový řízek s ci-
trónem a  bramborovou kaší. Dlouhodobě pak se asi 
největšímu zájmu těší z české kuchyně pečená husa, 
pastinákové pyré a noky, středomořské vévodí mořský 
vlk s  ratatouille. Krom toho ať sáhnete při volbě kam 
chcete máte jednu jistotu. Každá krmě nese chuťovou 
vytříbenost i nezbytnou prezentaci šéfkuchaři vlastní.
 
Marešovi navíc během nucené odstávky vybudovali 
v domě hotel, který funguje ve stejně přívětivém modu 
jako restaurace. Docela dobře se může stát, že příští 
návštěvu spojíte s  romantickým noclehem v historic-
kém domě zlatohorního města. 

Pro vše řečené a  také díky výsledkům cesty, kterou 
Pavel Mareš ušel je návštěva Tří knížat vždy potěšující 
volbou.
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sensa Fine Food Bistro
Senovážná 1394/8, Nové Město 110 00, tel.: 770 183 717, e-mail, rezervace@sensabistro.com, www.sensabistro.com  

Otevřít v  čase, kdy z  mapy gastronomie restaurace spíš 
mizí podnik nový znamená naději. Tím spíš, když se nejedná 
o podnik ledajaký. Což je patrné už ze samotného jména – 
Sensa Fine Food Bistro. Mluvit o „bistru“ je přinejmenším za-
vádějící. Sensa lze bez uzardění zvát finediningovou restau-
rací v pravém slova smyslu. Páteří hlavní haly je centrální řada 
stolků propojená pohodlnou lavicí. 
 
Od barevného ladění stěn přes pohled do komorní letní za-
hrádky ve vnitrobloku lze pod pozornost budícími svítidly – 
připomínají ještě neoděné kostry honosných klobouků dam 
na dostihovém závodišti v Ascotu – sledovat jedinečný bio-
graf v kuchyni. evokuje něco z éry němých filmů. S tím, že 
nejde o grotesku, ale mimořádný program o zrodu každého 
objednaného jídla.

Tím se dostáváme k nabídce krmí. Ta hýří nápaditostí a lákají-
cími položkami. Některé asijské vstupy – Zdeněk Křížek je to-

tiž vyznavačem tamní kuchyně, dlouho s ní vlastně pracoval 
– třeba japonské Tonkatsu – smažená vepřová kotleta, rýže, 
kořenová zelenina, nám mohou někdy být právě pro použité 
vepřové blízké. Královnou nabídky bude však patrně chobot-
nice. Grilovaná s pastinákem, brokolicí a omáčkou z červené-
ho vína. Ač je k mání téměř všude, na takovou jako umějí zde 
hned tak nenarazíte. 

Ještě by toho mohlo zaznít hodně, o dezertech – mangovém 
lassi – šafrán granátové jablko za ostatní – lákajících i mno-
ho chlapů. Nebo o tom, že ač do Senovážné ulice téměř ne-
zabloudí slunce v Bistru panuje díky prosklené střeše vlídné 
měkké denní světlo.

šťastné setkání společnosti Orea se Zdeňkem Křížkem dalo 
vzniknout vlajkové lodi flotily mnoha jejích pohostinských ob-
jektů v zemi. Kompliment si tak zaslouží celý tým restaurace, 
dodává jí pohodu a pocit, že tu všichni jsou právě pro vás.
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PenZion Jurášek 
Kunčice pod Ondřejníkem, 15, Kunčice pod Ondřejníkem 739 13, tel.: +420 555 500 300, e-mail:recepce@penzionjurasek.cz, www.penzionjurasek.cz

Je jedním z úhelných kamenů gastronomie podhůří Bes-
kyd. Tamní kuchyně vychází z toho nejlepšího, co nabízejí 
tradiční receptury regionu.
 
V rámci všeho, co svým hostům v létě v zimě poskytuje 
Penzion Jurášek v Kunčicích pod Ondřejníkem, patří ku-
chyně mezi to nejlákavější . Aby také ne, v provedení Mi-
chala Skalského tvoří jeden z pilířů poptávky.

Ono není divu. Jídla, která šéfkuchař připravuje a jejich pro-
vedení jsou zrcadlem historie tamního kraje. Nejde ovšem 
o zkostnatělou tradici, navíc některé krmě nemají původ 
pod hřebeny Beskyd. Kupříkladu jakkoliv zde vždy jedním 
ze základů jídelníčku v  chalupách kyselo, Skalský svého 
času nasadil kulajdu. A lidé se po ní doslova utloukali. 

Díky přemnožení černé zvěře je tu vlastně zvěřina k mání 
téměř stále. Kančí kýta na smetaně s karlovarským kned-
líkem je šperkem Skalského jídelníčku. K té postupně při-
bývají další druhy, vždy podle jejich doby lovecké sezóny. 

Jinou ranou jistoty jsou ryby. Candát nebo pstruzi z vlast-
ního rybníčku v  areálu bývají často na  prvních místech 
volby mlsných. Zůstat v mantinelech krajových specialit 
pomohou tvarohové knedlíky s  ovocem  toho kterého 
druhu, jaké sezóna postupně nabízí a vanilkovou omáč-
kou… Fandům bezmasých jídel se líbí třeba taková jáhlová 
kaše, červená řepa a ořechy. 

Po restartu po neblahých časech pandemie tu byla ku-
chyně je jedním z nejsilnějších magnetů pro hosty. Svat-
by a společenské akce tak dlouho zapovězené se posta-
raly o to, aby  vedle malebné okolní krajiny, již zmíněné 
kuchyně byl poměrně rychlý a skrznaskrz příjemný. i díky 
práci vstřícného sympatického personálu. 
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Gókaná
zámecká 1666/17, Ostrava 702 00, tel.: +420 720 588 588, e-mail: info@gokana.cz, www.gokana.cz

Pokud někde platí relativně snazší návrat na postlockdowno-
vou pohostinskou scénu pro asijské restaurace japonská Gó-
kaná v Ostravě to zcela zjevně potvrzuje.

Velice brzy a důrazně tam zareagovali už při první uzávěře 
všech podniků. Prakticky ihned začali kuchaři vařit do krabi-
ček a zafungoval rozvoz. Také díky rozšíření nabídky o sorti-
ment Moss Bistra, které k restauraci patří tomu dost pomohl 
i podstatně bohatší sortiment.
 
Dnes je zřejmé tolik. V Gókaná neusnuli na vavřínech a v na-
bídce se přečasto objevují atraktivní novinky. Právě teď je to 
prosté, chuťově však mimořádně bohaté menu. Dalším vý-
znamným kořenícím prvkem je nakažlivá nálada, kterou až 
marnotratně rozdává jeden každý z obsluhy. Důvodů pro to, 
abyste se do podniku s více než přátelskou atmosférou v jed-
né z restauračních ikon města je tedy dost. Takže neváhejte 
a do Zámecké ulice se vydejte.  
 
Na úvod zkuste třeba tataki s omáčkou ponzu. Plátky masa 
z  českého chovu vonící a  křehké, měly báječný doprovod. 
Omáčku s  oživujícím tahem citrusových tónů a  pikantním 
atakem bílé ředkve posílené stopou chili. Maso, které si za-
chovává téměř naturální projev rádo zčásti uvolní prostor 
onomu provokujícímu výrazu. 

Na svůj výstup před koncem večeře jsou připraveny ještě nové 
mochi, takové cukrářské jednohubky. existují jich na  stovky 
variant, zde vybrali tři poutavá provedení. Sezamové, matcha 
a asi nejvíc lákající mangové. Každý kousek má svůj charakter, 
svůj sebevědomý projev se sofistikovanou sladkou stopou.

Vzdor nevalné situaci v branži otevřel navíc neúnavný vizio-
nář Tomáš Polák v bývalém plynojemu někdejších Vítkovic-
kých železáren pekárnu s kavárnou PeCKA.
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Zdá se, jakoby po ukončení lockdownu u nás do běžného 
provozu nejrychleji naskočily restaurace zaměřené na asij-
skou gastronomii. Vedle řady těch známých a osvědčených 
se objevily i některé docela nové. Jako je PRU58.
 
Restaurace není zrovna na ráně. Užuž se budete na konci 
Tusarovy ulice chtít vrátit, když ji objevíte. Jednolitá stěna 
s polootevřenými vraty, skrze která  uhlídáte živou zelenou 
stěnu a pod ní ve dví rozdělenou restaurační zahrádku. Na-
hoře mezi listím pak září nápis PRU58.
 
Prosklený vchod odkrývá atraktivní prostor. Jakoby 
do tovární haly vstoupila džungle. Spousta zeleně až 
ke stropu, mezi ostrůvky rostlin pak roztroušené stoly, 
v  zadním čele navíc široký oblouk plně funkčního baru. 
Slunce skrze prosklený hřeben střechy proniká živou ze-
lení, osvětluje i  přiznané technické zařízení pod stro-
pem. To všechno vytváří atmosféru, díky níž jste už bě-

hem aperitivu zcela v  moci tohoto oslovujícího konceptu. 
Nabídka pak zatím jen zvolna probuzené nadšení ještě 
umocní.

Denní menu je střídající se přehlídkou osvědčených recep-
tur ze všech koutů jihovýchodní Asie. Čtyři, pět nebo šest 
chodů může uvést třeba krevetí karbanátek Som Tam. Je 
nám přes udivující množství chutí navíc blízký tvarem i tro-
jobalem, takže z velké části odbourá možné počáteční oba-
vy z neznámého. Po tomto chodu se už bez bázně statečně 
utkáváte s  dalšími kreacemi. Když se porovnáte se všemi 
chody zjistíte jedno: ani zdaleka nejste přecpáni a v žaludku 
máte jako v pokojíčku.

Před závěrem si ještě můžete vychutnat pocit dobře odvede-
né práce obsluhy a spokojeni si v duchu slíbit brzký návrat.  
Vy, kteří pláčete nad Balbínkou, nemusíte. PRU58 ji nahradí 
víc než plnohodnotně, řekl bych.

Pru58
Tusarova 58, Praha 7-Holešovice 170 00, tel.: 606 980 612, cafebuddha.online@gmail.com, www.pru58.cz
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dian
BB centrum, Vyskočilova 4, Praha 4 – Michle, tel.: +420 777 446 200, e-mail:  info@dianrestaurant.cz, www.dianrestaurant.cz

i v časech, kdy bylo pohostinství těžce devastováno vzni-
kaly překvapivě nové restaurace. Jedním z příkladů budiž 
Dian. Asijsky orientovanou restauraci s  převahou viet-
namské kuchyně otevřeli bratři Khanh a Giang Taovi  jako 
svůj už třetí podnik v metropoli. 

Vyrostla nedaleko Budějovické v jednom z nových firem-
ních sídel kolem Brumlovky. Nová velká restaurace, která 
budí zvědavost. interiér nemůže skrýt atributy poněkud 
strohého výzoru moderních trendů. Ten je ovšem umně 
eliminován chytrým členěním a výzdobou živými zelený-
mi stěnami.

Startovním chodem oběda mohou být letní rolky. S hově-
zím masem, rýžovými nudlemi, omáčkou hoisin, smaže-
né šalotky, manga a pasty z oříšků kešu. Už na nich je vi-
dět, jak šéfkuchař pracuje s chutěmi. Všechny je dokázal 
srovnat do jednoho šiku tak, aby se žádná nepovyšovala, 
ale ani nezanikla. Výsledkem je senzory burcující dojem, 
krom zmíněného navíc umocněn báječným projevem 
svěžesti. Možná překvapující je pozice masa, které tu ne-
dominuje, jen z druhého plánu dává prostor k vyniknutí 
vegetariánským prvkům skladby.

Ať poté zvolíte pečený květák nebo cokoliv dalšího, vše 
vás překvapí. Počínaje už řečenou souhrou komponent, 
nenásilným souzvukem chutí pak konče. 

Orámován až mystickou hudbou, dotažen japonským pi-
vem a akcelerován některým z příjemně složených kok-
tejlů je prožitek, který Dian nabízí po všech stránkách pří-
jemný. Umocněný navíc vstřícnou a pozornou obsluhou. 
 Z  nouzového „covidového“ žebříčku „ano“, „ano s  při-
pomínkou“ či „ne“ znamená návštěva v Dian bez dalšího 
„Ano!“



18

restauraCe u tellerů
Vinohradská 78, Vinohrady, 130 00, tel.: +420  601  343  242, info@utelleru.cz, www.utelleru.cz

Nejmladší sestra tria zajímavých restaurací se zrodila 
do nešťastné doby, přesto se má čile k světu. Jmenuje se 
U  Tellerů a  představuje koncept dílem na  české kuchy-
ni stojící restaurace, dílem pak je místem s osvědčenými 
jistotami současných světových trendů. elegantní design 
členité prostory nabízí různé varianty posezení v noblesní 
moderně s nenásilně uplatněnými historizujícími prvky.
 
Přejděme však hned k nabídce. Sestavuje ji David Kalina 
se svým týmem. To dává jasnou představu jejího zaměře-
ní. Česká kuchyně, s níž si ovšem šéfkuchař pohrál a pře-
tvořil ji v mantinelech současných stravovacích úzů spo-
lečnosti. To jest ve smyslu aktualizovaných úprav opravdu 
nejkvalitnějších surovin na trhu ve skalních recepturách 
české kotliny.
 
Začneme nezvykle, vegetariánským chodem. Pečený 
květák, pyré z cukrové kukuřice, hráškové lusky, kukuřič-
ný popcorn. Sám květák je prost oné příliš naturální vůně, 
příjemně tvrdý. Tknutý ohněm i dýmem z pobytu v X-Oven 
grilu získá nádech kouře a „masového“ štychu. i když mož-
ná jen pocitového. Nezmínit nelze ani „Segedín“. Masová 
raviola, pečené zelí, omáčka ze zelné šťávy s uzenou papri-
kou je spojením, které vás dostane. Zelí mělo dost prosto-
ru, aby masu dodalo život, ale nevzalo chuť. Ve zrací ledni-
ci na podestě pak visí kusy už napohled jedlého hovězího, 
které ale na správnou zralost čeká až šedesát dní. Steaky 
z vysokého roštěnce ve hmotnosti šest set až tisíc gramů 
potom nedělají konzumentům žádný problém. 

Tellerovi jsou velkou výzvou – a pro Vinohrady velkou nadějí. 
Díky zajímavému lístku, tankové plzni i kvalitní vinné kartě, 
báječné partě v kuchyni i na placu, ale i atraktivní lokalitě se 
restauraci start povedl. Naše  „Ano“ si bez dalšího zaslouží.
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Pasta FresCa
celetná 11, 110 00 Praha 1, tel.: +420 224 230 244, e-mail: celetna@ambi.cz,  www.pastafresca.ambi.cz

Jako se některé etnické restaurace vrátily zpět do výseče zá-
jmu hostů z dobré výchozí pozice, jiné stejně věhlasné měly 
cestu složitější. Pasta Fresca je toho nejlepším příkladem. 
Ve znamenité italské restauraci panovala vždy radostná at-
mosféra italské tratorie. Doma tu vedle nadšených vyznava-
čů z řad tuzemské klientely byli i pravidelní hosté z ciziny, 
především italští. 

Dvojnásobný lockown však vše změnil. Zatímco mnoho 
ostatních podniků rozjelo více či méně úspěšně okénka, 
zde to dost dobře nešlo. Ukrytá v podzemí pěší zóny z uli-
ce neviditelná neměla Pasta Fresca pro okénko vhodnou 
dispozici.
 
Situace se změnila, když ulicí znovu začal proudit dav za-
hraničních návštěvníků metropole. Pravda, ne zatím tak 
početný, ale spolu s fandy jedné z nejlepších kuchyní světa 
z řad tuzemských mlsných se to konečně projevilo. Podzemí 

znovu ožilo a podnik se vrátil zpět do epicentra zájmu hostí. 
Osvědčená atmosféra podložená vstřícností obsluhy a pře-
devším kvalitou a pestrostí kuchyně tak znovu slaví zaslou-
žený sukces. Lístek doznal změn, ale všechny jsou z arze-
nálu italských regionálních receptur. Navíc v  excelentních 
úpravách týmu  Tomáše Mykytyna v kuchyni. Báječná rizota 
a těstoviny, po těch se tu hosté vždy utloukali. Táhnou ale 
i vitello tonnato a ovšem ryby v desítkách druhů a úprav. 

Už při sestupu do lokálu si všímejte tabule nad podestou scho-
diště. Tam je vždy uvedené doporučení šéfkuchaře. Dnes to 
kupříkladu byl vymazlený mořský ďas s omáčkou buerre blanc.

Lokálem opět zní rozjásaná italština, znovu se vracejí čeští 
nadšenci, víno teče proudem. Nikdo přitom nepozná, že za 
báječnou atmosférou a vždy příjemným servisem je skryta 
značná porce práce neúplné,  profesi však cele oddané par-
ty. O to je tamní comeback úctyhodnější. 
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miura Hotel

O restauraci Miura se stále hovoří s respektem a nadšením.
Je také proč. Jednak změnila tvář, interiér tím získal hřejivý 
nenásilný barevný odstín, její kouzlo to ovšem nijak neosla-
bilo. Kouzlo připravit vás předem na něco nevšedního. Tím 
„něčím“ jsou kreace šéfkuchaře Michala Götha.
 
A la carte nabídka není kdovíjak rozsáhlá a v partu hlavních 
jídel se opírá o zlatý fond českých receptur. Co si tedy ob-
jednat??? Hovězí srdce s kaparovou omáčkou a slunečnico-
vý knedlíček?

Obraťte však stránky až tam, kde najdete menu puncované
produkty a recepty zdejšího regionu, menu Chuť Beskyd. To,
že uvidíte třeba valalškou kyselici, již jste zde měli už před-
časem, ať vás nemýlí. Byla to kyselice De luxe jako dnes, 
ovšem třeba v roce 2013 byla s bystročickým zelím, bes-
kydským špekem a uzeným kolínkem. Současná je také se 
zelím, ovšem ozvláštněná  knedlíčkem z pohankových ha-
lušek.

šéfkuchař neúnavně pátrá po nových dodavatelích v celé 
svérázné oblasti. A nachází je buď mezi novými farmáři či 
skrze generační střídání nebo sortimentní změny u těch už 
zavedených. To je celé tajemství Chutí Beskyd.

Když si tedy po kyselici poručíte ať filet z candáta se zelenou
čočkou se starým octem propadnete regionálním surovi-
nám v podání Michala Götha už zcela. Pikantní „obyčejná“-
čočka spolu s  vůní a  obmyslnou noblesou hub pozvedne 
jemné maso optimálně ustrojené ryby mezi aristokratické 
krmě. Jablkový knedlíček s marcipánem, nadýchaný jako zá-
věj prvního prašanu už jen vtiskl celému zážitku závěrečnou
pečeť.
 
Na samý závěr jště tolik. Göth coby absolvent prvního so-
mmeliérského kurzu Vinařské Akademie Valtice v roce 1994 
se po čertech vyzná i ve vínech. Každému chodu přiřazuje 
vždy optimálně padnoucí etiketu od spolehlivě vybraných 
vinařů.

Čeladná 887, Čeladná, 739 12, tel.: 558 761  100, e-mail: info@miura.cz, www.miura.cz

INzeRce
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Paloma
Květnové náměstí 53, Průhonice 252 43, tel.:+420 220 188 610, e-mail: info@palomapruhonice.cz, www.palomapruhonice.cz

Krušnou chvíli, kterou si poměrně nedávno tahle restaurace 
restaurací v  Průhonicích prošla, překonala s  možná až ne-
čekaným výsledkem. Velkou změnou prošla krom kuchyně 
i  restaurace sama. Trochu ponurý interiér v  převaze černé 
prozřel ve valérech béžové a už nebudí takový respekt. Ještě 
jedna skutečnost „zlidštila“ podnik, který se skrze svůj pře-
pych zdál běžnému labužníku nedostupným. Část prostoru 
architekti ubrali, aby dali vzniknout skrznaskrz sympatickému 
bistru. To se ujalo a podobně jako v už proslavené cukrárně tu 
na denním pořádku začíná být bitva o židli.
 
Po  dvou Francouzích se „chefem“ stala Alexia Falcone. 
Ve Státech narozená Francouzka účinkovala svého času už 
ve velice úspěšné pražské restauraci Circle line. Alexiiny kre-
ace jsou vždy optimálně komponované, krom mimořádné 
harmonie mají i něco navíc. Jestli to lze o jídle říci, pak půso-
bí optimisticky až radostně. Jak na pohled, tak co do chuti. 
A neuvěřitelně čerstvě. Ostatně tak je to zde se vším.

Třeba Poireau vinaigrette - grilovaný pórek marinovaný v jab-
lečném cideru, lískové ořechy, pancetta, avokádo, sýr mimo-

lette, kde se chutě převalují jedna přes druhou aby v závěru 
vytvořily na patře vyblancovné noblesní „odcházení“.
 
Srnčí filet s  pošírovanou hruškou, brusinkami a  omáčkou 
grand veneur – Filet de chevreuil façon grand veneur to je 
rána absolutní jistoty, kterou ocení snad každý. Zvěřina je sil-
nou stránkou i naší kuchyně, takže dokážeme šéfkuchařčin 
cit pro práci s ní jak náleží ocenit. 

Čím posezení zde uzavřít?  Nejspíš Crêpes Suzette – flambo-
vané palačinky s likérem Grand Marnier. Připravované a serví-
rované z vozíku skýtají ještě ukázku obratnosti a šarmu číšní-
ků z dob, kdy tohle bylo v řadě restaurací na denním pořádku. 
Paloma ještě ve  zdaleka ne stabilizovaném postcovidovém 
světě nabízí vysokou školu pohostinství po všech stránkách. 
Navíc podtrhuje slávu dnes možná trochu opomíjené, stále 
však mimořádné francouzské kuchyně. 
 
Na závěr ještě jedna personální novinka: na pozici sous chefa 
Alexie přestoupil ze sesterské Sokolovny Přemysl Douša. Což 
skýtá nové zajímavé možnosti pro příští lístek. 
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Tady bydlí itálie. Ovšem ne jen tak ledajaká. Tomáš Černý 
v kuchyni, který si s italskými specialitami tyká už sedmnác-
tým rokem má k tomu nejlepší průpravu. Po krásných letech 
s Vitem Mollikou nebo Andreou Accordim a  dalších v Aro-
mi získal obrovské zkušenosti. Jak je dokázal zúročit ve své 
dnešní pozici?

Hned zpočátku lze říci, že znamenitě. V dejvické restauraci 
D34 se scházejí ti, kterým kuchyně Apeninského poloostrova 
vrostla do srdce. Není proto divu, když návštěvnost restaura-
ce prakticky hned po posledním uzavření rostla strmou křiv-
kou. Jak by také ne, vždyť když si objednáte cokoliv, v každém 
soustu najdete kus duše stále nadšeného srdcaře. O  start 
všeho se postará kupříkladu salát z  grilovaného ledového 
listu s královskými ančovičkami, krémem z pečených paprik 
a chlebovou drobenkou. Vložíte do úst první sousto, přivřete 
oči a chvíli je držíte na patře. Ocitáte se v některé z tradič-

ních trattorií v rybářské vesnici kdesi na pobřeží. Vzduch voní 
odérem přístavu a kuchyní, od stou rybářů se nese veselý hla-
hol. Nerozumíte ani slovu, ale skrze „tlumočení“ důrazných 
ančoviček s nimiž lehkým kouřmem pocelované papriky do-
hrávají celou kulisu okamžiku. A vařená chobotnice? Grilova-
ná hlíva sehraně splyne s jemným pevným masem hlavonož-
ce a všechno umocní lehce provokujícím dotekem omáčka 
z červeného vína. Výsledek je – no znamenitý!

Pokud V D34 strávíte takové chvíle, vždy odejdete v zajetí 
omamného snu, z kterého vás probudí až strkanice zachmu-
řených chodců před restaurací. Kteří neměli ten nápad aby 
do ní vstoupili.
 
Tomáše a celý jeho tým podpořilo i restauraci udělené mi-
chelinské ocenění Bib Gourmand. Tím spíš, že se tak stalo 
pro gastronomii v tak krušném roce!

d34
Dejvická 397/34, Praha 6-Bubeneč 160 00, tel.: +420 607 277 123, e-mail: info@dejvicka34.cz, www.dejvicka34.cz
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statek BlatinY
Blatiny 16, Sněžné u Nového Města na Moravě, 592 02, tel.: 601 365 744(dostupné čt-ne 9.00 - 15.00), info@statek-blatiny.cz, www.statek-blatiny.cz

Zavedenou adresu na Vysočině, kde nedávno vybudo-
vaný Statek Blatiny získal v mžiku řadu příznivců nedo-
kázala ani všelikvidující pandemie vymazat z adresářů 
mlsných.
 
Okázalý prostor samotné restaurace získal řadu dal-
ších atrakcí v podobě doprovodných služeb. Ovšem 
pro mnohé, ať už hosta „z ulice“ nebo ty, kteří se zde 
pravidelně ubytovávají zůstává silným magnetem ku-
chyně. 

Tradiční české receptury odvedené s nevšedním res-
pektem jak k surovinám tak k vlastnímu provedení jsou 
vždy přichystány s láskou a péčí. Můžete si poručit 
cokoliv z nabídky – hovězí mleté biftečky s pepřovou 
omáčkou a pečeným bramborem – ty z lístku asi nikdy 
nezmizí, jak jsou žádané – ne docela klasické vepřové 
na worčestru s bramborovou kaší nebo už téměř ne-
viděnou úžasnou žemlovku s jablkem a skořicí – zjistí-
te jediné. V každém soustu je cítit vnímavost, s jakou 
„paňmáma“ Marcela k přípravě přistupuje a na každý 
talíř klade malý kousek své duše.
 
Světnice U paňmámy je světnicí jen co do mimořádné 
domácí kuchyně a péče perzonálu. Ve všem ostatním 
je to noblesní záležitost pro dokonalé potěšení hostů.
 
Když ještě na Statku strávíte noc a ráno si sami při-
pravíte na pokoji některý z druhů raní kávy, přivede 
vás zlaté slunce nad Vysočinou a očekávání dobrých 
krmí Ve Světnici do téměř italsky bezstarostné hravé 
nálady.

Navíc vše je prodchnuto filozofií týmu, jemuž je pohod-
lí a spokojenost hosta nad řadu nul na účtech tržeb.
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Jedna z  nejmalebnějších tankoven v  kolekci PUOR restau-
rací prošla v posledním čase mnoha změnami. V obou pro-
storách – restauraci a suterénní pivnici Malostranské bese-
dy se jako všude jinde díky pandemickému stavu zastavil 
čas plného domu a radostné atmosféry, které si tam hosté 
zhusta užívali. Když se stav v březnu 2021 vrátil do vícemé-
ně standardní situace, bylo přesto nutné mnohé změnit. 
Potenciální hosté uvykli některým službám během uzavírky 
zavedeným – hlavně šlo o rozvoz jídel – a řada z nich u toho 
zůstala. Ti chyběli a s nimi samozřejmě i turisté. 

Se vším se restaurace vypořádala tak, že dnes se vrací 
k  hodnotám jako před prvním zavřením. V  čase obědů je 
znovu plno, v létě často nenajdete místo na zahrádce. O po-
zornost hostí se už dlouho úspěšně uchází i pivnice v pod-
zemí. Beseda je spojena především s českými specialitami 
a  to změnit nešlo. Ovšem vybrat kvalitní suroviny a přidat 
na  péči v  práci kuchařů možné bylo a  také se tak stalo. 

Na lístku se objevily novinky, jistoty v podobě specialit pod-
niku sice zůstaly, ale i  ony doznaly změn. Například čtvrt-
kilový španělák získal nový chuťový rozměr díky elegantní 
krémové omáčce. 

Dvě hodiny po otevření jsou stále zasvěceny obědům. Zají-
mavá tříchodová meníčka však prošla také inovacemi, zde 
však hlavně ve volbě surovin. Dílem se rozšířila nabídka ma-
lých jídel k pivu. Občas se tam objeví tradiční krmě, jež – 
ač sebeprostší – díky surovinám a zpracování uvádí hosta 
v nadšení.
 
Nedávno to byla famózní koprovka s vejcem a mimořádný-
mi bramborami. Za  tím vším ovšem stojí největší změna, 
která se zde udála. Odešel Petr Řepásek, který vládl tamní 
kuchyni od otevření a na jeho místo naskočil Martin žáček. 
On je autorem všech novinek na lístku. Je však jistě na místě 
říci, že Petr Řepásek mu připravil tu nejlepší startovní pozici.

malostranská Beseda
Malostranské náměstí 35/21, Praha 1 118 00, tel.: 606 980 612, PUOR@malostranska-beseda.cz, www.malostranska-beseda.cz
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u matěJe
U Matěje 1, Praha 6 160 00, tel.: +420 602 154 868, e-mail: rezervace@umateje1.cz, www.umateje1.cz  

V květnu 2019 se Jan Punčochář dočkal uskutečnění své-
ho snu. Jmenuje se U  Matěje a  jde o  českou hospodu, 
které s  příchodem Listopadu víceméně zmizely. Trvalo 
potom dlouhých třicet let, než se probraly z  Růženčina 
spánku a znovu se ucházejí o přízeň hostí. Nebylo proto 
divu, když po ukončení angažmá v Grand Cru přijal Pun-
čochář nabídku a Matěje se ujmout.
 
Po městě se brzy rozkřiklo, že se tam vaří jídla v  české 
kuchyni hluboce zakořeněná. To jest jednoduchá, snadno 
čitelná jak ji možná nevařila ani maminka.  Po prvé lžíci 
poznáte, jak umně jsou propojena, aby ve finále nabídly 
sousto, o kterém se vám bude zdát. i prosté recepty z ves-
nických chalup totiž znají nabídnout nevšední prožitky. 

Své sehrálo okouzlení českými kreacemi v podání Vác-
lava Košnáře. To byla Janova původní motivace. Když 
přišla nabídka na Matěje bylo rozhodnuto. Půjde o čes-
kou klasiku se vším všudy! Pro představu uvedu pár pří-
kladů. Králík na majoránce, bramborové noky a  listový 

špenát, coby pozdrav mentorovi  sezonní jehněčí koří-
nek à la Košnář.

Návštěva U Matěje mívá takovýto scénář: objednáte si stůl 
a dobu čekání strávíte sjížděním nabídky. Jediné co vám 
ale vyjde je: „…já chci vlastně všechno, tak jak z toho ven?!“ 
To není složité, při odchodu si vždy zamluvíte stůl na příští 
termín, čekání totiž bývá dost dlouhé. Zvlášť teď, kdy plné 
léto otevře kuchařům dveře své spíže pro nové invenční 
kreace. S jídly navíc jde samozřejmě ruku v ruce  výborně 
ošetřený plzeňský ležák i atraktivní široký výběr vín.

K tomu všemu se v březnu 2021 přičetlo i nadšení z konce 
dvouletého zakletí anticovidovými zákazy. Po celý ten čas 
sice fungovala víkendová meníčka přes ulici jimiž si mno-
zí dělali onu dobu temna snáze přežitelnou. Teprve návrat  
do rozlehlého sálu podmanivé budovy s nábojem minula 
v létě pak na zahrádku do stínu pod vzrostlými kaštany však 
způsobil mezi nadšenci pro českou kuchyni pravé nadšení.  
Takže k Matějovi ANO!
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tHe eaterY
U Uranie 18, Praha 7-Holešovice 170 00, tel.: +420 603 945 236, e-mail : info@theeatery.cz, www.theeatery.cz  

V Holešovicích nikdy nebyla o hospody nouze. Námoř-
nické krčmy, putyky nejhrubšího zrna i sofistikovanější 
restaurace – třeba ta s koňským programem na menu 
– vše zmizelo spolu s přístavem a pivovarem. Dnešním 
hitem nově vybudované části téhle čtvrti je The eatery. 
Co nabízí?

Ač o sobě hovoří jako o bistru, je něčím víc. Když v čase
obědů prozařují prostoru zlaté valéry slunečního svět-
la, dostává šedá na stěnách zvláštní, nečekaně živý od-
lesk. 

Večer potom nabývá eatery poetické atmosféry. Nic 
z toho však nedokáže rozptýlit vaši koncentraci na talíř 
před vámi na stole, ani „veliké theatrum“ – představení 
v dopředu vysunuté kuchyni.

Pavel Býček se svým týmem chystají jak polední, tak 
večerní nabídku tak, aby se v ní našel každý host. Kata-
lyzovanou navíc vzácně padnoucím vínem, doporuče-
ným Davidem Pátkem, dalším z velkých mužů někdejší-
ho Alcronu.

Taková „Holešovická rajda“ – neděste se, jde o svéráz-
ně pojmenovanou rajskou omáčku, byla hvězdou lístku 
po otevření restaurace. Báječný byl i vyzrálý bůček, sa-
vojská kapusta, kapustičky a omáčka s Madeirou. Zkrát-
ka co položka to úhelná receptura se stavebními prvky 
české kuchařské školy – z dob, kdy naše republika ješ-
tě spala v povijanu idejí politiků. Ovšem Pavlem umně 
inovovaná tak, aby oslovila současnou generaci.

V září 2022 dokonce  vynesl v rámci programu  Dinner 
in the Sky svou kuchyni do nebe i fyzicky. 
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kamPa Park
Na Kampě 523/8b, Malá Strana, 118 00, tel.: 296 826 112, e-mail: kontakt@kampapark.com, www.kampapark.com

Deváté pokračovaní oblíbeného Skrei menu, které v  re-
stauraci Kampa Park skončilo 29. února 2020 se mělo stát 
slavnostní fanfárou do druhého čtvrtstoletí její existen-
ce. Krátce nato však propukla smrtící pandemie, která se 
protáhla na téměř dva roky různých omezení či úplného 
uzavření restaurací. Pro Kampa Park se tak začátek druhé-
ho čtvrtstoletí existence změnil v martyrium. Jak se s na-
stalou situací restaurace, která po celý čas spoluvytváří 
vysokou úroveň pohostinství nejen  metropole – vypořá-
dala?

Otevření březnu 2021 mnohé naznačilo. Vedle změny vzhle-
du prostor to byla hlavně vysoká návštěvnost a složení líst-
ku. Kampa Park má téměř denně plný dům. Jsou to skupiny 
i individuálové, ale … více méně bez turistů.  Skrze zavřené 
hotely tak ubyla měsíčně až tisícovka klientů. Bylo nutné 
řešit suroviny, zjednodušit receptury, omezit některé špíl-
ce v prezentaci. Ovšem zmizí-li garnitura v podobě kaviáru 
nebo lanýžů jež té které receptuře patří a  host ji neuvidí, 
co se stane? V ten moment totiž přichází na řadu srovnání, 

proč to, co je u  toho kterého receptu běžné host na talíři 
neuvidí. 

Ubylo obědů a je méně večeří. Nebo lépe, protože stále pře-
važují tuzemští hosté posunul se jejich čas na dřívější dobu. 
Cizinci ze Středomoří, kde se večeří později zatím chybí. 
Takže, na řadu přišlo zúžení  nabídky a dílem i zjednodušení 
chodů.

V této fázi se objevil překvapivý fakt. Drahé věci, jako hali-
but, foie gras jdou pořád jako dřív. Zde nebylo třeba téměř 
žádné redukce co do množství ani ceny. Stále táhne celý 
humr, na lístku zůstala černá treska, které hrozilo vyřazení. 

Asi jste zaregistrovali, že nepadlo ani slovo o úrovni podá-
vaných krmí. Odpověď je snadná. Kvalita je v Kampa Parku 
axiom, je zbytečné zmiňovat něco, co je po léta neměnné 
představuje vždy jenom top výsledek.

Kampa Park tak mimo veškerou diskuzi ANO!
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Jako cesta plná chutí vám může připadat návštěva dnes 
už legendárního podniku na Haštalském náměstí. Je majá-
kem svítícím na cestu české kuchyně a surovin v mimořád-
ně vyladěné symbióze. Koncept Oldřicha Sahajdáka nebyl 
možná na  počátku správně chápán. Nic to však nemění 
na tom, že přežil a restaurace dnes a denně nastavuje zr-
cadlo oběma stranám pohostinského světa. Dodavatelům 
i  těm, kdo touží poznat trendy, jimiž se česká kuchyně 
v režii party v La Degustation Bohême Bourgeoise  ubírá 
od prvého dne.

Jako všude však i  zde odvedl zlovolnou daň covidový 
čas. Nutné je říci tolik: po krátké chvíli váhání se  rozhodli 
k činu stejně nečekanému, jako ve finále úspěšnému. Na-
koupili nádoby na transport jídel a excelentní kombinna-
ce, na  kterých ujždějí největší labužníci zacčali chystat 
„do ešusů“. i v době uzávěry restaurace si tak věrní šta-

mgasti mohli pochutat na  krmích s  puncem nejvyšším, 
michelinskou hvězdou!
 
Ani v  imprpvizovaném provozu a omezené šíři sortimetu 
zde neustoupili od  základního konceptu pracovat s  čes-
kou kuchyní ve vzájemném provázání s tuzemskými suro-
vinami. V  tomhle došli ta daleko, že domácí zdroje tvoří 
neuvěřitelných 95 % všeho co se na vašich talířích objeví.
 
Je překvapující, když všude kolem se kuchaři více či méně 
úspěšně laborují s kombinacemi kuchyní a surovin ze všech 
částí světa La Degustation jede po trati, kterou tam vytyčili 
už před dlouhými téměř sedmnácti lety. Po  trati Marie B. 
Svobodové jejíž poznatky pro dnešek přizpůsobili natolik, 
že restauraci dovedla k nevyšším metám. Příkladem budiž 
jehněčí plec pečená v másle, kapustová omáčka s česne-
kem, hrachová kaše, karamelové zelí a hořčice s pórkem!

la deGustation BoHême BourGeoise
Haštalská 18, Staré Město, 110 00, tel.: +420 222 311 234, e-mail : boheme@ambi.cz , www.ladegustation.cz



Ochutnejte Česko!
Objevte to nejlepší z tradiční české kuchyně. 
Navštivte restaurace s certifikátem Czech Specials.

www.czechspecials.cz 
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Přestože oslavy třísetletého jubilea existence hotelu 
nebylo možné oslavit nezůstalo docela bez připome-
nutí. Ač je Ondřej Koráb šéfkuchařem Hotelu hotelů 
poměrně krátkou dobu, vzal připomenutí jeho „na-
rozenin“ za  své. Se svým týmem postavil tříchodové 
menu, které odráží jak historii, tak regionální jedi-
nečnost kuchyně Karlovarska. Do  počtu chodů nijak 
rozsáhlé, provedením a vazbou na někdejší slávu však 
oslovující.

Původní vřídelní polévku přiblížili dnešnímu hostu, 
„oddietnili“ ji a  připravili jako krémovou s  lanýžovou 
sedlinou a bramborem. V rámci tradice je netradičně 
pojaté i kachní stehno – rozebrané, vykostěné a znovu 
tvarově zformované tak nabízí oku lahodící pohledový 
efekt. V  chuti se objevují vedle koriandrového a  kaf-
rového semínka glazé z  dvou druhů ovocných šťáv 
i omáčka z kachních kostí, a na vršku jako korunka plá-
tek fenyklu. Ještě červené zelí a – jak jinak – karlovar-
ský knedlík. Celá ta zdánlivě nezvládnutelná skrumáž 
vystupuje coby vydařená koncentrace tradičních chutí 
kuchyně české kotliny.  Na závěr pak čeká Pupp dort - 
s meruňkovým kaviárem, šlehačkou a „popelem“ z ko-
kosu je znamenitý. Zakladatel byl přece cukrář! 

Současná Korábova nabídka nestojí  samozřejmě jen 
na českých recepturách. Ovšem právě ty ji představu-
je v  optimálním spojení třech segmentů – čerstvých 
a poctivých surovinách, prověřených lokálních doda-
vatelích a tradičních receptech české kuchyně.

Není snad nikoho, kdo by neznal jméno legendy mezi 
hotely v Česku. Je však dost těch, kteří jej dosud nena-
vštívili. Teď je nejvyšší čas to napravit.

GrandHotel PuPP
Mírové náměstí 2,  Karlovy Vary 360 01 , tel.:+420 353 109 631, tel.: +420 353 109 631, e-mail: rezervace@pupp.cz,  www.pupp.cz
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Při návštěvě Krkonoš byste tam měli zavítat. Dokonce 
více, cestu na  Friesovy boudy byste si měli cíleně na-
plánovat. 

První co vás dostane je místo samo. Z pódia před hote-
lem je totiž uchvacující pohled na panorama hor a  ro-
zervanou krajinu pod ním. Když znovu popadnete dech 
a obrázek si vryjete do paměti, je řada na hotelové re-
stauraci. Překvapení jménem Friesovy Boudy pokračuje 
totiž právě tam.

Praskání dřeva v krbu klubovny a představení za proskle-
nou stěnou restaurace umocní vaši náladu na více než 
natěšenou. V takovém rozpoložení se pustíte do výběru 
jídla. Nebude to nic jednoduchého, ale když si nevybe-
rete, dejte si poradit. Personál ví všechno a nasměruje 
vás na správnou cestu večeří. 

Například Friesův chléb s  žervé z  tvarohu Mejsnar 
s vrchlabskými mikrobylinkami rozohní vaše očekávání 
stejně, jako krajina ve fialovém stmívání za oknem. Po-
lévku byste neměli vynechat, v režii krkonošské kuchyně 
by se patřilo kyselo. Stopově natrpklá chuť vlastně chu-
dé krmě nabídne tak zajímavé vjemy, že dostanete chuť 
na  nášup. Ale neukvapte se. Pokračování bude stejně 
strhující. Hovězí guláš na černém pivu Fries s pečivem - 
k němu sklenici zdejší řízné polotmavé třináctky - nebo 
králík pečený na zelenině se smetanovým bramborem, 
všechno je dobře…
 
Když se však chcete  vcítit do  života někdejších cha-
lupníků zvolte brambory na loupačku s kefírem Mejsnar 
a  bylinkovým žervé. Budete žasnout nad tím, kterak ty 
nejprostší suroviny v  prajednoduché úpravě dovedou 
okouzlit! A pochopíte, že méně je mnohdy více. i na talíři.

Horský Hotel FriesovY BoudY
Strážné 95, Strážné 543 52 , tel.: +420 724 230 884, +420 492 603 063, e-mail: info@friesovyboudy.cz, www.friesovyboudy.cz
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Mimořádná lokace uprostřed jedinečného skiareálu. Řada 
restauračních zařízení s mnoha možnostmi labužnického 
vyžití v nitru i okolí budovy.  To všechno a ještě mnohem 
víc skýtá hostům Hotel Horizont v  Peci pod Sněžkou. Je 
svým způsobem majákem vysoké kvality pohostinských 
služeb ve vyhlášeném centru nejvyššího českého pohoří. 
Z velké části je to zásluhou tamní gastronomie. 

Na základě, který hned po otevření  nastavil první šéfku-
chař Jiří švestka dnes pokračuje jeho syn. Páteř nabídky 
tvoří klasické české receptury s akcentem na krkonošský 
region a využití tamních zdrojů surovin. Při bohatých ve-
čeřích v restauraci Bohemia najdete na pultech vždy ně-
jakou veleznámou hotovku ať je to kuře na paprice nebo 
nepostradatelná svíčková. Dále pečená masa, drůbež, za-
pékané těstoviny a já nevím, co všechno dalšího… Na své 

si přijdou i vegetariáni, milovníci sladkého, zkrátka nepři-
jdou ani děti. Stejně hojné a pestré jsou zde i bufetové sní-
daně, na které sem často zavítají i hosté „z ulice“. 

Café a restaurant předkládá na à la carte menu navíc šká-
lu krmí z rejstříku mezinárodně osvědčených kuchyní ev-
ropy. Nejčastější objednávkou je však Krakonošův oheň. 
Nudličky z vepřové panenky restované s cibulí, doplněné 
smetanou a chilli, s bramboráčky a restovanou chilli pap-
ričkou. Jiří švestka junior tak vnímavě uchopil odkaz svého 
otce a vdechl mu potřebnou infuzi současných trendů.

Pominout zde ale nesmíte ani osmnácté patro a tamní bar 
Sky Club 18. Kreativní barmani vás strhnou svým nadše-
ním a s invencí připravenými koktejly. Nepřemýšlejte dlou-
ho a do Pece pod Sněžkou se vydejte na první dobrou. 

Hotel HoriZont
Velká Pláň 141, Pec pod Sněžkou  542 21, tel.: +420 499 861 222, e-mail: hotel@hotelhorizont.cz, www.hotelhorizont.cz

INzeRce
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na Pekárně
Kojetická 36, Čakovičky, pošta Mratín, 250 63, telefon: 315 602 615, e-mail: info@napekarne.com, www.napekarne.com

Když svou restauraci v  září 2011 otevíral neúspěchu 
se nebál. Nečekal ale patrně ani to, že od  prvních 
dnů bude mít stále plno po střechu. Nejprve postavil 
kuchyni a  vybavil prostory lokálu. Jednoduše, ve  sta-
rosvětském stylu vesnických hospod s  červenobílými 
ubrusy a prostým mobiliářem. Hned potom zrestauro-
val a do provozu uvedl velkou pec v nitru domu a tím 
puncoval jeho původní poslání. Pokud vás napadlo 
– a  věřím, že ano – jméno Václava Friče a  restaurace 
Na Pekárně, trefili jste se.
 
Kuchař a majitel v jedné osobě měl od počátku jasno. 
Přesvědčen o  kvalitě a  kráse tradiční české kuchyně 
zvolil jako koncept restaurace právě ji. Dnes se tomu ni-
kdo nediví, ale vše probíhalo v dobách, kdy jsme ji pod 
přívalem importovaných etnických restaurací a fastfo-
odových řetězců sami odsoudili do role popelky.

Po deseti letech existence je Pekárna cílem pevně za-
kotveným v povědomí všech labužníků. Jak by také ne. 
Vzpomeňte na kteroukoliv položku z kmenových recep-
tur české kuchyně a každou z nich v nabídce Pekárny 
pravidelně naleznete. Navíc upravenou tak, že si při ka-
ždém soustu vybavíte maminčiny nedělní obědy. Týdně 
se tu uvaří – a sní! na šedesát litrů svíčkové, kance se 
šípkovou či koprovky… Velkým hitem je i kačena.
 
Často vidíte mezi hosty ženu, která evidentně dbá 
o svou postavu, jež kradí šeptá šéfovi: „… neměla bych, 
ale přineste mi ještě jednu vaši báječnou buchtičku, 
prosím…“ A  do  kuchyně za  ním volá: „… nebo radši 
dvě!“

Kdykoliv je řeč o české kuchyni není divu když jako jed-
no z prvních zazní  jméno Václav Frič.
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radniční sklíPek liBereC
Nám. Dr. e. Beneše 1/1,Liberec 1, 460 59, tel.: +420 602 602 260, e-mail: info@sklipekliberec.cz, www.sklipekliberec.cz

V podzemí liberecké radnice existovala hospoda už před 
koncem XiX. věku. Dnes tam znovu funguje restaurace, 
Radniční sklípek. Poněkud ponuré vysoko zaklenuté pro-
story jsou oživeny jednak historickými vitrážemi i  jása-
vě červenými stoly mezi poněkud uniformním ostatním 
nábytkem. Když sestoupíte po „schodišti radosti“ – na 
žluté stěně jsou napíchány stovky radostných vzkazů od 
vašich spokojených předchůdců – dostanete se do míst, 
kde vládne kuchyně.
 
Na lístku najdete vpravdě poutavé krmě. Řada jídel je in-
spirována recepturami a surovinami z regionu  Lužických 
hor a Podještědí. Kuchaři připravují vše s vnímavou po-
zorností a vy si, obklopeni dávnou historií, volíte ze zaru-
čených nabídek jistoty. Gothajský salám s octem a cibulí 
ukáže jak zdánlivá maličkost může překvapit a potěšit. 
S pestrou mozaikou na řezu voní ryzí vůní masa kořením 
jen nepříliš panovačně oživeného.

Nebo čerstvá vepřová játra na roštu. Při okrajích ne-
spálená, díky slanině šťavnatá beze stopy hořkosti, 
stopově nasládlá s uhlazeným projevem. Když si navíc 
místo smažených hranolků objednáte vařené brambo-
ry a budou-li tak znamenité jako ty dnešní, pochopíte. 
Proč droby, jinde nepříliš populární, jsou pro českou 
kuchyni stálicí. Pokud navíc dojem z  jídla umocní-
te některým z  tuším osmi druhů svijanského piva na 
čepu, bude vaše okouzlení českou tradiční gastrono-
mií úplné. 

K tomu, abyste se cítili do samého konce návštěvy zde 
v  nejlepší náladě přispívá velkým dílem i  vstřícná věci 
znalá obsluha. Z  řečeného plyne, že budovu neorene-
zanční městské radnice v Liberci byste neměli minout. 
Alespoň ne její podzemí, Radniční sklípek.
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Kroměříž je městem mnoha tváří. Bohaté historií, s Arci-
biskupským zámkem a dvěma malebnými zahradami. Pro-
zaičtější nicméně stejně významný je věhlas města coby 
jednoho z center pěstování sladovnického ječmene.

Po  příjemné procházce si ovšem zasloužíte patřičné ob-
čerstvení. To umně zvládají na Velkém náměstí v restaura-
ci Černý orel. Lákající už zvenčí efektně obloženým portá-
lem. Uvnitř vás potom vítá prostor mnoha tváří. Ne až tak 
velký, ovšem rozmanitě členěný, s  oddělenými „šámbry“ 
dílem trochu pohádkovými, jinde až mystickými.
 
Nad lístkem patrně zapracují vzpomínky na maminčinu ku-
chyni. Česká klasika je tu doma a navíc zatraceně dobře pre-
zentovaná. Některé krmě zasuté dosud v hloubce zapomně-
ní tu vyskakují a provokují vaše animo. Kupříkladu máslově 

měkká krkovička na bylinkách, bramborový knedlík, smeta-
nový špenát je opravdu máslově měkká. Jiné položky jsou 
nečekané až odvážné, jako smažený gothaj, vařené bram-
bory, tatarská omáčka třeba. Přitom však při vší své jedno-
duchosti překvapivě chutné. Když sousto příjemně křupne 
a hned potom se prosadí lehounce tučná chuť báječného 
uzenářského produktu. Naladit vás na pohodu dovede krom 
kuchaře i obsluha. Rychlá, vstřícná, skrznaskrz sympatická. 

Protože k  restauraci patří pivovar nelze pominout pivo. 
Všechna zdejší jsou lahodná, s ryzím puncem české pivo-
varnické školy.
 
Rozloučit se pak můžete stopkou ovocné pálenky u doši-
roka rozkročeného baru vedle vchodu. Černý orel tak za-
rámuje vaši návštěvu  do milé dlouhotrvající vzpomínky. 

restauraCe černý orel
Velké náměstí 24, Kroměříž 767 01 , tel.: +420 725 426 707, e.mail: info@cerny-orel.eu, www.cerny-orel.eu
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Před nějakými pár lety prošel její vzhled zásadní změnou. 
Plzenka trochu zvážněla, získala na  noblese. Tím se ote-
vřely daleko širší možnosti jejího využití. Od  poetických 
schůzek ve dvou po bujaré zábavy kumpánů.
  
V každém případě je vždy při tom nabídka tamní kuchyně. 
Usedněte tedy v dnešní verzi  interiéru kopírujícím trendy 
pivnic třetího milénia, které už dávno nejsou pouhými ná-
levnami.

Možná se na vteřinku zasníte nad tím, zda a jak dalece da-
lece vám bývalá Plzenka chybí. Potom se však zahloubá-
te do lístku – a je tu problém. Ve smyslu tom, že u každé 
přečtené položky zajásáte se slovy: „… jo, zrovna na tohle 
mám děsnou chuť!“ To nadšení trvá však jen do  chvíle, 
kdy se dostanete na další řádek. Ono také není divu. Op-

timálně vychucená dršťkovka s velkými kousky masa na-
startuje ve vašich ústech nezměrnou a hlavně nedočkavou 
touhu po pokračování. Nad grilovaným libovým vepřovým 
bůčkem s dušeným špenátem a plněnými bramborovými 
knedlíky se smaženou cibulkou zrychleně polykáte sliny. 
Užuž voláte číšníka abyste si objednali, ale… ještě narazíte 
třeba na řízek jako Brno z  vepřové kotlety. A  jste znovu 
na začátku. Když nakonec zavolíte španělský ptáček, ne-
spletete se. Jsou to vlastně dva menší exempláře, takoví 
trochu kolibříci, každý z nich ale s prvním soustem doko-
řán otevře bábel všech chutí, kterými až marnotratně hýří. 
K tomu báječně ustrojená rýže, co chtít víc?!
 
Jakkoliv Brno překypuje stovkami restaurací, českou klasi-
ku, která dokáže odkrýt kouzla receptur babiček či mami-
nek, tu pečetí Gusto Plzenka. 

Gusto PlZenka
Husova 200/16, Brno 602 00 , tel.: +420 542 122 572, e-mail: info@gustoplzenka.cz, www.hotelinternational.cz/rs/gusto-plzenka-restaurant/
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V  Táboře, městě těhotném připomínkami slavné historie 
se stále více daří nadstandardní gastronomii. Domovem 
jí je i  La Cave, restaurace v  někdejším ležáckém sklepě 
táborského pivovaru. Pod taktovkou Martina Pudila se zde 
odehrává každodenní představení tradiční české kuchyně. 
Ovšem v nevšedním svérázném pojetí současnosti.

Když se před vámi objeví válečky plněné trhaným drů-
bežím masem oděné v  silné vrstvě těsta obaleného pro 
efekt ještě strouhankou, tonoucí v rezavé hladině omáčky 
vychucené estragonem a fenyklem, napadne vás nejprve, 
že se vrchní spletl. „… nechtěl jsem přece žádnou asij-
skou rolku!!!“, řeknete si patrně. Přesto se nakonec pusťte 
do jídla. Po patře se vám proženou všechny chutě slepice 
na paprice. Paprika je zauzená, projev estragonu uměřeně 
důrazný, celek však vnímavě kopíruje základní linku kuřete 
na paprice. Krmě je snadno čitelná a soubor i řazení sledu 

komponent neomylně potvrzují původ receptu. Vepřovou 
krkovicí sous-vide, pyré z  pečeného celeru, kadeřávek 
a bramborové šišky ve zdejším podání zase kuchař doka-
zuje, naši příchylnost k vepřovému. 

Jemné koblížky s  nugátem, vanilkovo-rumová omáčka 
a maková oplatka celkový dojem z večeře jen dotvrzují.
 
Tyto a  vlastně všechny další receptury takto ustrojené, 
navíc v  působivé atmosféře hlubin efektně upraveného 
sklepení potvrzují barevnost naší kuchyně. Tím, že hotel 
je kongresově zaměřen a  projdou jím i  stovky a  stovky 
cizinců, pomáhá restaurace české gastronomii k návratu 
na výsluní. 

La Cave je zkrátka místem, které rozhodně není radno mi-
nout bez povšimnutí. 

restaurant la Cave lH Hotel dvořák
Hradební 3037, Tábor 390 01 , tel.: +420 601 165  855, e-mail: lhdvoraktabor@lhdvoraktabor.cz, www.lhdvoraktabor.cz
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K  velkým oslavám se hodí velké restaurace. Jedna taková 
je k mání přímo na Václavském náměstí v podzemí Hotelu 
Adria. Má všechno, co se od  takového podniku čeká. Ne-
všední interiér, na placu tým sehraných profesionálů, a také 
dnes tolik žádaný příběh. Těch má Restaurace Triton – právě 
o té je řeč – která v roce 2022 slaví sto deset let trvání své 
mladosti hned několik. Nejjímavější je antický příběh lásky 
o Orfeovi a eurydice. Ten je dokonce vyveden na stěnách 
lokálu v  podobě krápníkové scenerie podsvětí. Atmosféra 
jak dělaná pro dění veledůležitých oslav a jubileí.
 
To však ještě nezaznělo nic o kuchyni. Z té vycházejí vari-
ace, nad nimiž se tají  dech. Navíc chutnají tak dobře, jak 
lákavě vypadají. Ať tedy vyberete na lístku cokoliv vězte, že 
ať šéf sáhne pro inspiraci kamkoliv do kulinářských velmocí 
nebo domácích luhů, číšníci vám vždy servírují netuctové 

kombinace v  excelentním provedení. Třeba pomalu peče-
nou perličku se špekovým obalem, dýňové pyré, Cassis jus, 
plněný smrž, hrášek, zelený chřest vybalancovaná tak, že 
máte chuť hlasitě freneticky zajásat. 

Přece jen však jsme zatížení na naši tradiční kuchyni, nemů-
že tedy chybět něco z kuchařské “češtiny“. Co takové mari-
nované přeštické prase, pivní zelí, majoránkovou omáčku, 
palačinku z jedlé krve, kaštanové špičky? Se sklenkou Fran-
kovky rosé  s etiketou Vinařství Mádlová, se na ptře odehrá-
vá málokdy zažívaný koncert. 

Kdyby to bylo málo, má v záloze dezert - císařský trhanec 
s rumem, rozinkami a jablečným pyré. Pro vpravdě jedineč-
ný zážitek si každou návštěvu Tritonu si jistě zapamatujete, 
nejméně do té příští. 

triton restarant
Václavské náměstí 26, Praha 110 00, tel.: +420 221 081 218, e-mail: iinfo@tritonrestaurant.cz, www.tritonrestaurant.cz 
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Majestátní stavba nad městským parkem s  daleko před 
vchod vysunutou terasou. To je Villa Patriot, kde je doma 
restaurace, která dokáže upoutat. Není velká, ovšem co 
do espritu zařízení nabízí už ne všude vídanou eleganci. 
Alabastrově bílé prostření a stříbřitě lesklé založení ve vás 
mimoděk vzbudí hned po vstupu jistou pokoru. Od před-
loženého lístku se stále budete kradí rozhlížet než se ne-
cháte se vtáhnout do atmosféry aristokratických salonů.

Silnou položkou nabídky je tu česká kuchyně. V nabídce 
jsou všechny úhelné receptury repertoáru české klasiky. Ov-
šem prostoru se tu dostává i kuchařově invenci. Třeba po ci-
bulačce, zdůrazněná pár kapkami třešňovice aby rozvášnila 
vaše senzory – vstupte do hájemství osvědčených českých 
krmí. Jako je kupříkladu nadívaná křepelka, pečená zelenina, 
kroupové rizoto se sušenými houbami. 

Nemusí to však být zrovna zvěřina,  třeba telecí váleček 
sous vide, květákové pyré a  žloutková kroketa zasáhne 
vaše animo stejně potěšitelně. Telecí má tuhle úpravu 
rádo. Zachová masu všechny šťávy a to spolu s vnímavým 
kořeněním ztratí dětsky nevyspělý projev. Pyré zůstává 
v projevu lehce rustikální pikanterie. Natěšený pocit z ve-
čeře je dokonán nadýchanými dukátovými buchtičkami se 
sametovým vanilkovým krémem.

Večeře je tu totiž hlavním tématem dne. Atmosféru noble-
sy, hýčkání obsluhy a  případný závěrečný koktejl z  baru 
nebudete chtít hned tak opustit. Ne často na ně v dnešní 
uspěchané době natrefíte. Zvláštní čaro pak má posezení 
na  venkovní terase.  Nabídne vám jedinečný bonus, po-
hled na rozlehlý park uprostřed města. Zvlášť na podzim, 
když se koruny stromů odějí do všech odstínů zlaté.

villa Patriot
Dusíkova 62, Mariánské Lázně 353 01, tel.: +420 354 673 143, e-mail: info@villapatriot.cz , www.villa-patriot.cz
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vinoHradský Parlament

Vinohradský Parlament se zjevil na scéně jako explodu-
jící Nova. Objemy poledních návštěv rostly udivujícím 
tempem a chvála nebrala konce.  Nový začátek po ničivé 
pandemii byl podobný. Nabídka Jana Pípala zůstala pes-
trá jako dřív, dokonce je o dvě tři čárky propracovanější. 
Menší jídla dávají lákající možnost okusit více než jeden 
chod. Tak se vám klidně přihodí situace, kdy se po lan-
goši a  slepici na paprice dorazíte třeba selečí terinou 
s uzeným jazykem.
 
Poledne se odehrávají v mantinelech umně zaktualizo-
vané české tradice. Jako je dušené králičí stehno s kré-
movou omáčkou z kořenové zeleniny a koření, s karlo-
varským knedlíkem. 

Hlavní jídla pak jsou vždy trefou do černého. Jis-
tě  je to wellington z  divočáka s  houbovou pastou 
v  listovém těstě, pyré z  máslové dýně, růžičková ka-
pusta, jedlé kaštany a  omáčka z  červeného vína. 
Ještě je tu i  knedlíkárna, kdy si za jednotnou cenu lze  
dopřát vše ze speciální nabídky. V jisté chvíli to byla jed-
na ze sezónních vychytávek, kynutý blboun s kachnou 
a lanýžem.

Ať sáhnete po čemkoliv máte jistotu báječně uchystané 
krmě s respektem k vlastnostem výchozí suroviny a ce-
lým jejím doprovodem v receptuře. Po první lžíci zpra-
vidla zapomenete na všechno a  všechny kolem sebe  
a  úplně se potopíte do talíře, dokud na něm zůstává 
i poslední drobné sousto. 

Co je pro renomé restaurace více, než báječná jídla, po-
zorná obsluha ani v  tempu nezapomínající na úsměvy 
– a samozřejmě jedinečné pivo! Od nás jedno z posled-
ních ANO, znovu hodně hlasité!

Korunní 1, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, tel.: +420 224 250 403, e.mail: info@vinohradskyparlament.cz, www. vinohradskyparlament.cz
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Hvězda sládků

Najdi nejbližší oceněný podnik:
www.hvezdasladku.cz

Ocenění za nejlepší péči 
o čepované pivo.
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ZáJeZdní HostineC u Jiskrů
Kbelnice 23, Kbelnice 386 01, tel.:+420 386 321 277, e-mail: rezervace@ujiskru.cz, www.ujiskru.cz

Mezi Pískem, Strakonicemi a  Blatnou se zrodila staronová 
hospoda. šéfkuchař Martin Jiskra ve Kbelnici znovu vzkřísil 
stoletou  dlouho odpočívající budovu k novému životu. Vy-
bavil ji moderní kuchyní a nazval Zájezdním hostincem U Jis-
krů. Poměrně rozlehlý sál se „starostovo“ pódiem a rozměr-
ným oknem do kuchyně se ujal až nečekaně brzy. Není také 
divu, když si prohlédnete lístky objevíte jakoukoliv osvědče-
nou jistotu z kuchařské historie Česka na kterou si vzpome-
nete.

Vedle „řeznických vychytávek“ jako je gulášová polévka za-
huštěná rozvarem z vepřových nožiček to bude přehlídka 
ryzí české klasiky. Bývají tu trhaným pečeným husím masem 
plněné bramborové knedlíky, bílé vinné zelí, a  utloukají se 
po nich nejen chlapi. Svíčková pak pak je kamejí vyšperko-
vané nabídky. 

Pro vegetariány chystá šéf  třeba šťouchané brambory s krou-
pami a salátem z marinované červené řepy. Zarytí „masaři“ 
se zase těšívají na široký výběr zvěřiny, zmíním alespoň ba-
žantí supreme a stehno v anglické slanině, dýňové placičky, 
kořenová zelenina v portském víně s tymiánem. V zimě pak 
nechybějí dobroty ze zabíjačky. Když dorazí číšník s vaší krmí 
zapomenete na svět a všemi smysly se ponoříte do talíře.
 
Martin Jiskra dokáže  „uvařit“ i neobyčejnou nadšení budící 
atmosféru, která vás obejme hned za vchodem a po celý po-
byt vás neopustí. Heslo na štítě – „2 polévky nebo předkrmy, 
šest a více hlavních chodů a minimálně tři sladkosti!“ potěší, 
ale volbu vám neulehčí – zatoužíte po všem. 

Jako se do jižních Čech odedávna míří za památkami, začalo 
se jezdit i za  labužnickými prožitky U Jiskrů. Na další cestu 
vás tu potom vybaví vydatnou svačinou jako je třeba Krabice 
plná řízků. 
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Hotel Port
Valdštejnská 530, Doksy, 472 01, tel.: +420 487 809 711, e-mail: hotel@hotelport.cz, www.hotelport.cz

Poetický i zlopověstný umí být kraj okolo Máchova jeze-
ra strážený pilířem naší historie hradem Bezděz. Ať se 
procházíte po písku pláží, plujete lodí po jezeře – které 
je vlastně rybníkem – rybaříte nebo si dopřáváte cyk-
listické etapy po  okolí, pravděpodobně skončíte vždy 
stejně. V hotelu Port přímo na břehu jezera.
 
V  jeho nitru najdete atraktivní restauraci. Dneškem 
jen lehce tknutý interiér upomíná na  zlaté časy mezi 
dvěma válkami. Rozsáhlá členitá prostora, zvláště pak 
obloukovitý rondel v zadním čele původní budovy při-
pomíná příď lodi, chystající se brázdit větrem zvlněnou 
hladinu za okny. Konejšivá atmosféra a sympatický per-
zonál přispívají k  vašemu dobrému rozpoložení. A  to 
jste ještě nenahlédli do šéfkuchařova menu. 

Nepříliš široký výběr, ovšem co položka, to krmě, kte-
rou zaručeně chcete ochutnat. V  denní nabídce se 
vždy objeví některá z  receptur, která vám časy rodin-
ných obědů u jednoho stolu hned v prvních dvou sous-
tech připomene. Může to být i vcelku prostá záležitost.  
Nebo se zčistajasna na  lístku objeví – okoun. Filet de-
centně chutnajícího masa akorát upečený a provázený 
mladým sladkým hráškem, to není k vidění každý den. 
Samozřejmě jsou tu k  dostání i  hity jiných kuchyní, 
ale… Na domácích buchtičkách s vanilkovým krémem, 
původně dětské nabídky tu ulítávají i maminky jindy si 
přepečlivě střežící skladbu stravy. 

Po  jakékoliv sportovní aktivitě, na  kole, jachtě nebo 
túře mezi rozervanými skalisky kol jezera vám ta která 
položka z menu přijde náramně vhod.

Port a  jeho restaurace  to je vlastně přístav. Když tam 
zakotvíte jsou všední trable rázem zapomenuty. 
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Moderní podnik s vlastním minipivovarem má těsnou vazbu 
na  dávnou minulost. Totiž na  cisterciácký klášter v  Oseku 
u Duchcova, kde pivovar existoval už ve třináctém století. Ten 
byl v roce 2014 obnoven a   pražský minipivovar je jeho o pár 
set let mladším„sourozencem“. Podle toho také vyhlíží interi-
ér. Minimalisticky řešená restaurace je jednou z delších stran 
otevřena do ulice řadou výloh. Možná vás co do vzhledu zpr-
vu příliš neosloví.  S tím si však poradí první doušek zdejšího 
piva. Na čepu běžně mají pět vlastních druhů a každý z nich si 
už našel spoustu pivamilců, kteří na ten svůj nedají dopustit.

Druhým krokem k  tomu, abyste k restauraci přilnuli je ku-
chyně. i tam vládne moderna, odvaha k novinkám, ale i re-
spekt k  tradičním dobrotám k  pivu. špekáček na  černém 
pivu, smažená cibulka, křen. Tím když pořad jídel začnete, 
hned se vám tu více zalíbí. Ovšem silným tahákem je part 

českých hotovek. Nechybí guláš, ozvláštněný vepřovými 
líčky a  cibulovými kroužky. Snaha o  alespoň malé oživení 
tradice je vidět i u svíčkové. Pro zpestření používá kuchař 
k dozdobení pokrájenou kořenovu zeleninu, jinak pasírova-
nou položku omáčky. 

Třetím momentem, který vás přerodí z váhavce na fandu je 
obsluha. Číšnice s přehledem registrují prázdné sklenice či 
dojedené talíře a vmžiku zjednávají nápravu.
 
Všechna zdejší piva chutnají jen což, navíc fungují v jakémsi 
přirozeném párování. Kterémukoli vychytanému jídlu z vý-
běru Czech Specials sluší jiný druh piva. A báječně si s spo-
lu rozumějí. Restaurace bývá až překvapivě zaplněna, často 
i cizinci. Ti jsou v této době jakýmsi světélkem naděje v lepší 
časy. 

osseGG miniPivovar s restauraCí
Římská 45, Praha 2 - Vinohrady 120 00, tel.:+420 603 264 390, e-mail: rezervace@ossegg.com, www.praha.ossegg.com 





„… všechno je dobře!“

30. července 1959  
17. července 2021

Ilja ŠedIvý
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