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Argenti nská restaurace v historickém centru Prahy

Argenti ne restaurant in historie Prague

Jedinečný interiér se zvířaty jako jsou piraně, opice, papoušci či leguáni

The unique interior with animals such as piranhas, monkeys, parrots and iguanas

Restaurace je rozdělena do několika částí , jež Vám představí Argenti nu od A do Z

Restaurant is divided into several parts, each of them represented one part of Argenti na

Nejlepší argenti nské steaky, ale také pokrmy z čerstvých ryb a mořských plodů

The best Argenti ne steaks, fresh fi sh and seafood

Výběr z argenti nských vín či vín jiných kvalitních světových produkcí

Selecti on of Argenti ne wines and other quaiity wines of worid producti on

Cocktail bar a výběr z mnoha značek kvalitních rumů i jiných desti látů

Cocktail bar and selecti on of quaiity brands of rum and other spirits

Kapacita restaurace: 320 míst - Restaurant capacity: 320 seats 

Hudba: Živá lati nskoamerická hudba - Live music: lati namerican music 

Průměrná cena na osobu: 1200,- Kč

The average príce per person: 1200, - CZK

SPECIALITY Z NAŠEHO GRILU | ARGENTINE GRILL DISHES

Anglický roastbeef s klasickou remuládou a pikantním dipem

Roastbeef en salsa clásica con un toque picante

English roastbeef with classical remoulade and spicy dip

krevetová polévka s tygří krevetou

camarones sopa con gambas ti gre 

shrimp soup with ti ger prawns

grilovaná chobotnice podávaná s rukolovým salátem a bagetkou

pulpo a la plancha con ensalada de rúcula y bagete

grilled octopus with rucola salad and bagete

kuřecí supreme na zeleninové qinoi s citrusovou marmeládou se zázvorem

pechuga de pollo con ensalada de quinoi con mermelada de limón y jengibre

chicken supreme on vegetable quinoi with citrus jam and ginger

LA CASA ARGENTINA - Otevřeno denně 11:00 - 02:00 , Open daily from 11:00 a.m. to 00:00 a.m.

Dlouhá 35, 100 00 Prague 1, Czech Republic, Tel.: +420 | 222 311 512, fax: +420 | 222 313 096

GSM: +420 | 602 360 060, E-mail: info@argenti narestaurant.cz

www.argenti narestaurant.cz

Salon Caminito 98 míst / seats
Salon La Isla 90 míst / seats

Výběr z argenti nských vín či vín jiných kvalitních světových produkcí

Selecti on of Argenti ne wines and other quaiity wines of worid producti on

Cocktail bar a výběr z mnoha značek kvalitních rumů i jiných desti látů

Cocktail bar and selecti on of quaiity brands of rum and other spirits

Kapacita restaurace: 320 míst - 

Hudba: Živá lati nskoamerická hudba - 

Průměrná cena na osobu: 1200,- Kč

The average príce per person: 1200, - CZK

SPECIALITY Z NAŠEHO GRILU
SPECIALITY Z NAŠEHO GRILU

Anglický roastbeef s klasickou remuládou a pikantním dipem

Roastbeef en salsa clásica con un toque picante

English roastbeef with classical remoulade and spicy dip

grilovaná chobotnice podávaná s rukolovým salátem a bagetkou

pulpo a la plancha con ensalada de rúcula y bagete

kuřecí supreme na zeleninové qinoi s citrusovou marmeládou se zázvorem

pechuga de pollo con ensalada de quinoi con mermelada de limón y jengibre

pechuga de pollo con ensalada de quinoi con mermelada de limón y jengibre

chicken supreme on vegetable quinoi with citrus jam and ginger

Salon M
andoza 36 míst / seats



LA CASA ARGENTINA - Otevřeno denně 11:00 - 02:00 , Open daily from 11:00 a.m. to 00:00 a.m.

Dlouhá 35, 100 00 Prague 1, Czech Republic, Tel.: +420 | 222 311 512, fax: +420 | 222 313 096

GSM: +420 | 602 360 060, E-mail: info@argenti narestaurant.cz

www.argenti narestaurant.cz

PARRILLADA – SNĚZ CO MŮŽEŠ

COMA TODO LO QUE PUEDA | ALL YOU CAN EAT

PRO 2 OSOBY | PARA 2 PERSONAS | FOR 2 PERSONS

ochutnejte náš výběr argenti nských mas

taste our choice argenti ne meat prepared on a special grill „parrilla“ grilled on an open fi re.

chuck roll steakaguja / chuck roll
PRO 2 OSOBY | PARA 2 PERSONAS | FOR 2 PERSONS

(chuck roll – celé svaly z hovězího krku protkané žilkami tuku a tedy mimořádně chutné, 

doporučujeme úpravu na stupeň medium kdy nejlépe vynikne ,,hovězí“ chuť steaku)

hamburger z hovězího masa s čedarem, slaninou, karamelizovanou cibulkou, rajčaty a hranolky

hamburguesa de ternera con queso cheddar,  tocino cebolla caramelizada, tomates y papas fritas

beef burger with cheddar cheese,bacon caramelized onions, tomatoes and french fries

STEAK & SALÁT | BISTEC & ENSALADA | STEAK & SALAD

Rukolový salát s olivami, cibulkou, pancett ou, 

olivami a loupanými rajčaty s plátky z argenti nských mas dle vašeho výběru, 

s dresinkem z masové šťávy a červeného vína

Ensalada de rúcula con aceitunas, cebollas, panceta, 

tomates pelados y trozos de carne de res argenti na, según su elección, 

con aderezo de jugo de carne y vino ti nto

Rucola salad with olives, onion, pancett a, peeled tomatoes 

with slices of Argenti ne meats of your choice, with a dressing of meat juices and red wine

Lanýže z francouzské čokolády Valrhony s medem a malinovým rosolem

Upozornění !!! Možnost afrodiziakálních účinků

Trufas de chocolate francés Valrhona con miel.

Aviso! Posibles efectos afrodisíacos  Truffl  es from french chocolate Valrhona with honey 

Warning! Possible aphrodisiac eff ects

Grilovaný ananas se skořicí a vanilkovou zmrzlinou obalenou mandlovou griliáší

Piňa asada con helado de vainilla y canela, envuelta en almendras 

Grilled pine-apple with cinnamon  and vanilla ice cream coated in almond grilias

300g   steak kobe style beef z masa  gold wagyu 9+ entrecote podávaný s bramborovým püre

(wagyu - jako hovězí z kóbe může být  označeno pouze to nejlepší maso býků z prefektury hyogo, 

jejímž hlavní městem kóbe je. zákaz vývozu masa z japonska , je řešen chovy v usa, novém zélandu a austrálii.  

Tajemství jeho chuti  spočívá v plemeni a šetrném chovu kdy dobytek má ke standardnímu krmení i dávky piva či saké. 

Tajima (tajima-ushi), jeden z druhů černého plemene wagyu, má maso s  výrazným mramorováním, 

tedy  poměrem tuku ke svalovině. Mramorování má dvanáct stupňů , čím větší poměr tuku, 

tí m lepší má maso chuť, u nás ochutnáte maso s číslem 9+ tedy velmi vysokou kvalitu.)

Salon Iguazú 48 míst / seats
Salon La Boca 58 míst / seats

ochutnejte náš výběr argenti nských mas

taste our choice argenti ne meat prepared on a special grill „parrilla“ grilled on an open fi re.

chuck roll steakaguja / chuck rollPARA 2 PERSONAS | FOR 2 PERSONS

(chuck roll – celé svaly z hovězího krku protkané žilkami tuku a tedy mimořádně chutné, 

doporučujeme úpravu na stupeň medium kdy nejlépe vynikne ,,hovězí“ chuť steaku)

hamburger z hovězího masa s čedarem, slaninou, karamelizovanou cibulkou, rajčaty a hranolky

hamburguesa de ternera con queso cheddar,  tocino cebolla caramelizada, tomates y papas fritas

beef burger with cheddar cheese,bacon caramelized onions, tomatoes and french fries

 BISTEC & ENSALADA | STEAK & SALAD

Rukolový salát s olivami, cibulkou, pancett ou, 

olivami a loupanými rajčaty s plátky z argenti nských mas dle vašeho výběru, 

PARRILLADA – SNĚZ CO MŮŽEŠ

PARRILLADA – SNĚZ CO MŮŽEŠ

COMA TODO LO QUE PUEDA | ALL YOU CAN EAT

PRO 2 OSOBY | 
ochutnejte náš výběr argenti nských mas

taste our choice argenti ne meat prepared on a special grill „parrilla“ grilled on an open fi re.

PARRILLADA – SNĚZ CO MŮŽEŠ

PARRILLADA – SNĚZ CO MŮŽEŠ

COMA TODO LO QUE PUEDA | ALL YOU CAN EAT

PRO 2 OSOBY | PARA 2 PERSONAS | FOR 2 PERSONS

ochutnejte náš výběr argenti nských mas



Originální kubánská restaurace v historickém centru Prahy

Originál Cuban restaurant in the historican centre ofPrague

Jedinečná kubánská jídla, čerstvé ryby, šťavnaté steaky

Delicious tradicional Cuban food, fresh fi sh, juicy stakes

Karibské míchané nápoje, nejpopulárnější bar v hlavním městě

Caribbean coctails, the most popularbarin the centre ofPrague

Originální Kubánské doutníky I Originál Cuban cigars

Nekuřácká zimní zahrada I Non smoking winter garden

Kapacita restaurace: 260 míst I Capability of the restaurant: 260 seats 

Hudba: Živá kubánská kapela a tanečníci I  Music: Live Cuban band and dancers

Průměrná cena na osobu: 1000,- Kč I Average price: 1000 CZK per perso

VÝBĚR Z MENU | SELECTION FROM THE MENU

PŘEDKRMY | STARTERS

Ceviche z chobotnic a darů moře podávané na ledu

(Ceviche je typický jihoamerický způsob úpravy ryb a mořských plodů marinováním 

v olivovém oleji, šťávě z citrusových plodů a koření)

Ceviche from octopus and seafood served on ice

(Ceviche is a typical South American method of fi sh and seafood

preparati on by marinati ng it in olive oil, juice of citrus fruits and spices)

HLAVNÍ JÍDLA | MAIN DISHES

Filet Mignon ze svíčkové se španělskou cibulí, rozmarýnem a domácí chilli omáčkou, 

pečené brambory s kořeněnou solí, rozmarýnem a česnekem

Filet Mignon from beef tenderloin with Spanish onion, rosemary and homemade

chili sauce, roasted potatoes with spicy salt, rosemary and garlic

Hovězí líčka na zelenině a červeném víně,teplý salát ze špenátu, slaniny a česneku, nastavovaná kaše

Beef cheeks in red wine and vegetables, warm salad from spinach, 

bacon and garlic, mashed potatoes with pearl barley

Hudba: Živá kubánská kapela a tanečníci 

Průměrná cena na osobu: 1000,- Kč 

VÝBĚR Z MENU
VÝBĚR Z MENU |  | SELECTION FROM THE MENU

SELECTION FROM THE MENU

PŘEDKRMY | STARTERS

Ceviche z chobotnic a darů moře podávané na ledu

(Ceviche je typický jihoamerický způsob úpravy ryb a mořských plodů marinováním 

v olivovém oleji, šťávě z citrusových plodů a koření)

Ceviche from octopus and seafood served on ice

(Ceviche is a typical South American method of fi sh and seafood

preparati on by marinati ng it in olive oil, juice of citrus fruits and spices)

HLAVNÍ JÍDLA | MAIN DISHES

Filet Mignon ze svíčkové se španělskou cibulí, rozmarýnem a domácí chilli omáčkou, 

pečené brambory s kořeněnou solí, rozmarýnem a česnekem

Filet Mignon from beef tenderloin with Spanish onion, rosemary and homemade

chili sauce, roasted potatoes with spicy salt, rosemary and garlic

Hovězí líčka na zelenině a červeném víně,teplý salát ze špenátu, slaniny a česneku, nastavovaná kaše

Beef cheeks in red wine and vegetables, warm salad from spinach, 

bacon and garlic, mashed potatoes with pearl barley

Filet Mignon ze svíčkové se španělskou cibulí, rozmarýnem a domácí chilli omáčkou, 

Filet Mignon from beef tenderloin with Spanish onion, rosemary and homemade

Filet Mignon from beef tenderloin with Spanish onion, rosemary and homemade

Filet Mignon from beef tenderloin with Spanish onion, rosemary and homemade

Tančírna s kapacitou 100 osobCigar shop

Restarace 260 míst

Jedinečná kubánská jídla, čerstvé ryby, šťavnaté steaky

Delicious tradicional Cuban food, fresh fi sh, juicy stakes

Karibské míchané nápoje, nejpopulárnější bar v hlavním městě

Caribbean coctails, the most popularbarin the centre ofPrague

Originál Cuban cigars

Non smoking winter garden

Capability of the restaurant: 260 seats

Music: Live Cuban band and dancers

Average price: 1000 CZK per perso

SELECTION FROM THE MENU

SELECTION FROM THE MENU

SELECTION FROM THE MENU

SELECTION FROM THE MENU

PŘEDKRMY | STARTERS

Ceviche z chobotnic a darů moře podávané na ledu

(Ceviche je typický jihoamerický způsob úpravy ryb a mořských plodů marinováním 

Originální kubánská restaurace v historickém centru Prahy

Originál Cuban restaurant in the historican centre ofPrague

Jedinečná kubánská jídla, čerstvé ryby, šťavnaté steaky
Originální kubánská restaurace v historickém centru Prahy

Originál Cuban restaurant in the historican centre ofPrague

Jedinečná kubánská jídla, čerstvé ryby, šťavnaté steaky

Delicious tradicional Cuban food, fresh fi sh, juicy stakes



LA BODEGUITA DEL MEDIO 
 Otevřeno denně: Ne - Po 11:00 - 02:00; Út - So 11:00 - 04:00 -kuchyně otevřena do 03:00Open daily Su - Mo from 11:00 a.m. to 02:00 a.m.; Tu - Sa from 11:00 a.m. to 04:00 a.m. Kaprova 5, 110 00 Prague 1, Czech Republic, Tel.: +420 | 224 813 922

 fax: +420 | 224 814 819, GSM: +420 724 461 678, E-mail: bodeguita@bodeguita.cz, www.bodeguita.czwww.bodeguita.cz

Originální kubánská restaurace v historickém centru Prahy

Originál Cuban restaurant in the historican centre ofPrague

Jedinečná kubánská jídla, čerstvé ryby, šťavnaté steaky

Delicious tradicional Cuban food, fresh fi sh, juicy stakes

Karibské míchané nápoje, nejpopulárnější bar v hlavním městě

Caribbean coctails, the most popularbarin the centre ofPrague

Originální Kubánské doutníky I Originál Cuban cigars

Nekuřácká zimní zahrada I Non smoking winter garden

Kapacita restaurace: 260 míst I Capability of the restaurant: 260 seats 

Hudba: Živá kubánská kapela a tanečníci I  Music: Live Cuban band and dancers

Průměrná cena na osobu: 1000,- Kč I Average price: 1000 CZK per perso

VÝBĚR Z MENU | SELECTION FROM THE MENU

PŘEDKRMY | STARTERS

Ceviche z chobotnic a darů moře podávané na ledu

(Ceviche je typický jihoamerický způsob úpravy ryb a mořských plodů marinováním 

v olivovém oleji, šťávě z citrusových plodů a koření)

Ceviche from octopus and seafood served on ice

(Ceviche is a typical South American method of fi sh and seafood

preparati on by marinati ng it in olive oil, juice of citrus fruits and spices)

HLAVNÍ JÍDLA | MAIN DISHES

Filet Mignon ze svíčkové se španělskou cibulí, rozmarýnem a domácí chilli omáčkou, 

pečené brambory s kořeněnou solí, rozmarýnem a česnekem

Filet Mignon from beef tenderloin with Spanish onion, rosemary and homemade

chili sauce, roasted potatoes with spicy salt, rosemary and garlic

Hovězí líčka na zelenině a červeném víně,teplý salát ze špenátu, slaniny a česneku, nastavovaná kaše

Beef cheeks in red wine and vegetables, warm salad from spinach, 

bacon and garlic, mashed potatoes with pearl barley

RYBY A MOŘSKÉ PLODY | FISH AND SEAFOOD
Grilované chobotnice a kalamáry s olivami, černým rizotem z rýže Carnarolli a rukolou

Grilled octopus and calamari with olives, black risott o rice Carnarolli and arugulaVÝBĚR KUBÁNSKÝCH SPECIALIT „LA B DEL M - HAVANA“
SELECTION OF CUBAN SPECIALITIES „LA B DEL M – HAVANA“Kuře al Aljibe (1/2 kuřete s kostí  pečená v kyselých pomerančích 

a citrusových plodech), congri, lupínky z manioku
Al Aljibe Chicken (chicken half on the bone cooked in sour ganges and citrus fruits), Congri rice, cassava chips

SALÁTY | SALADSSalát ze špenátu, pínií, radicia a kousky grilovaných ryb, tygrí krevety a jemnou zálivkou

Salad from spinach, pine nuts, radicia and reces of grilled fi sh,  ti ger prawns and fi ne dressingDEZERTY | DESSERTSPečený banán a horký ananas fl ambovaný kubánským rumem s karamelem,
zeleným pepřem a vanilkovou zmrzlinouBaked banana and hot pineapple fl ambéed with Cuban rum with caramel,green pepper and vanilla ice cream

Tančírna s kapacitou 100 osobCigar shop

RYBY A MOŘSKÉ PLODY |Grilované chobotnice a kalamáry s olivami, černým rizotem z rýže Carnarolli a rukolou
Grilled octopus and calamari with olives, black risott o rice Carnarolli and arugulaVÝBĚR KUBÁNSKÝCH SPECIALIT „LA B DEL M - HAVANA“

SELECTION OF CUBAN SPECIALITIES „LA B DEL M – HAVANA“Kuře al Aljibe (1/2 kuřete s kostí  pečená v kyselých pomerančích 
a citrusových plodech), congri, lupínky z manioku

Al Aljibe Chicken (chicken half on the bone cooked in sour ganges and citrus fruits), 

Al Aljibe Chicken (chicken half on the bone cooked in sour ganges and citrus fruits), Congri rice, cassava chips

SALÁTY | SALADSSalát ze špenátu, pínií, radicia a kousky grilovaných ryb, tygrí krevety a jemnou zálivkou

Salát ze špenátu, pínií, radicia a kousky grilovaných ryb, tygrí krevety a jemnou zálivkou

Salad from spinach, pine nuts, radicia and reces of grilled fi sh,  ti ger prawns and fi ne dressing

Salad from spinach, pine nuts, radicia and reces of grilled fi sh,  ti ger prawns and fi ne dressingDEZERTY | DESSERTSPečený banán a horký ananas fl ambovaný kubánským rumem s karamelem,



Restaurace se nachází v historickém centru Prahy

Restaurant is situated in the historie centre of Prague

Tradiční pokrmy českého kulinářského umění inspirované prvorepublikovou tradicí, 

speciality z dob Rakousko-Uherska

Traditi onal dishes of Czech culinary art inspired by the First Republic, 

specialiti es from the ti me of Austrian-Hungarian Empire

Více jak 50 druhů piv z celého světa

More than 50 diff erent kinds ofb eer from aii over the worid

Nejvyšší bar v České republice - měří 6m

The highest bar in the Czech Republic - 6 meters high

Kapacita restaurace: 220 míst

Restaurant capacity: 220 seats

Hudba: Každý týden od středy do soboty večer živá hudba od 20:00 do 23:30 hod.

Music: live music every week from Wednesday ti li Saturday from 8 p.m: to 11.30 p.m.

Průměrná cena na osobu: 500,- Kč

Average price per person: 500 CZK 

LA REPUBLICA - Restaurant - Beer bar - Music – Dance

Otevírací doba Po - Čt: 11:00 - 24:00; Pá - So: 11:00 - 01:30; Ne: 11:00 - 23:30

Na poříčí 12, 110 00 Praha 1, GSM: +420 602 202 631, 

E-MAIL: larepublica@gastrogroup.cz www.gastrogroup.cz 
www.larepublica.cz

Tradiční pokrmy českého kulinářského umění inspirované prvorepublikovou tradicí, 

Hudba: Každý týden od středy do soboty večer živá hudba od 20:00 do 23:30 hod.

Music: live music every week from Wednesday ti li Saturday from 8 p.m: to 11.30 p.m.

Hudba: Každý týden od středy do soboty večer živá hudba od 20:00 do 23:30 hod.

Music: live music every week from Wednesday ti li Saturday from 8 p.m: to 11.30 p.m.

Pivní talíř / eng překlad

Restaurace se nachází v historickém centru Prahy

Restaurant is situated in the historie centre of Prague

Tradiční pokrmy českého kulinářského umění inspirované prvorepublikovou tradicí, 

speciality z dob Rakousko-Uherska

Traditi onal dishes of Czech culinary art inspired by the First Republic, 

specialiti es from the ti me of Austrian-Hungarian Empire

Více jak 50 druhů piv z celého světa

More than 50 diff erent kinds ofb eer from aii over the worid

Nejvyšší
The highest bar in the Czech Republic - 6 meters high

Hudba: Každý týden od středy do soboty večer živá hudba od 20:00 do 23:30 hod.

Music: live music every week from Wednesday ti li Saturday from 8 p.m: to 11.30 p.m.

Tradiční pokrmy českého kulinářského umění inspirované prvorepublikovou tradicí, 

Horké švestky / eng překlad Pečená kachna / eng překlad



VÝBĚR Z MENU I SELECTION FROM THE MENU

Dušená vesnická šunka na dubovém dřevu s čerstvým strouhaným křenem a hořčicí

Stewed country ham served on an oak board with freshly grated horseradish and mustard
 

Pivní sýr zrající lahodný sýr pro znalce, podávaný s vybraným kořením, hořčicí a pivní pěnou

Beer cheese a well matured cheese for connoseurs, served with speciály chosen spices, mustard and beer foam

 
Tatarák z hovězího masa, jemně nasekaný s cibulí, kořením, česnekem a topinkami

Steak tartar made from fi nely chopped beef, onions, spices, garlic and served with toast
 

1/2 Pečené kachny se sudovým bílým a červeným zelím, podávaná se šťouchaným bramborem

Half a roasted duck with red and white barrel cured cabbage served with „Czech mashed“ potatoes

 

Vídeňský Tafelspitz „hovězí květová špička“ podávaná v silném hovězím vývaru, s morkovou kostí , 

servírovaná s bramborovými rősti , špenátem, jablečným křenem, 

čerstvým křenem a bavorským bramborovým salátem 

Viennese Tafelspitz “beef rump” in strong beef consommé with marrowbone, served with potato rösti , spinach, 

apple and horseradish sauce, fresh horseradish and Bavarian potato salad
 

Jemné krupicové noky s omáčkou z lesního ovoce a zakysanou smetanou s čerstvou medunkou

Fine semolina gnocchi with a sauce of forest fruits and sour cream and fresh melissa
 

Rakouský trhanec s rozinkami a na másle restovanými jablky

Austrian pancake with raisins and butt er baked apples 
Horké švestky marinované v červeném víně s vanilkovou zmrzlinou v perníkové krustě

Hot plums marinated in red wine served with vanilla ice cream in a gingerbread cup

LA REPUBLICA - Restaurant - Beer bar - Music – Dance

Otevírací doba Po - Čt: 11:00 - 24:00; Pá - So: 11:00 - 01:30; Ne: 11:00 - 23:30

Na poříčí 12, 110 00 Praha 1, GSM: +420 602 202 631, 

E-MAIL: larepublica@gastrogroup.cz www.gastrogroup.cz 
www.larepublica.cz

VÝBĚR Z MENU
VÝBĚR Z MENU I  I SELECTION FROM THE MENU

SELECTION FROM THE MENU

Dušená vesnická šunka na dubovém dřevu s čerstvým strouhaným křenem a hořčicí

Stewed country ham served on an oak board with freshly grated horseradish and mustard

Pivní sýr zrající lahodný sýr pro znalce, podávaný s vybraným kořením, hořčicí a pivní pěnou

Beer cheese a well matured cheese for connoseurs, served with speciály chosen spices, mustard and beer foam

Tatarák z hovězího masa, jemně nasekaný s cibulí, kořením, česnekem a topinkami

Steak tartar made from fi nely chopped beef, onions, spices, garlic and served with toast

1/2 Pečené kachny se sudovým bílým a červeným zelím, podávaná se šťouchaným bramborem

Half a roasted duck with red and white barrel cured cabbage served with „Czech mashed“ potatoes

Vídeňský Tafelspitz „hovězí květová špička“ podávaná v silném hovězím vývaru, s morkovou kostí , 

servírovaná s bramborovými rősti , špenátem, jablečným křenem, 

čerstvým křenem a bavorským bramborovým salátem 

Viennese Tafelspitz “beef rump” in strong beef consommé with marrowbone, served with potato rösti , spinach, 

apple and horseradish sauce, fresh horseradish and Bavarian potato salad

Jemné krupicové noky s omáčkou z lesního ovoce a zakysanou smetanou s čerstvou medunkou

Fine semolina gnocchi with a sauce of forest fruits and sour cream and fresh melissa

Rakouský trhanec s rozinkami a na másle restovanými jablky

Rakouský trhanec s rozinkami a na másle restovanými jablky

Austrian pancake with raisins and butt er baked apples

Austrian pancake with raisins and butt er baked apples

Horké švestky marinované v červeném víně s vanilkovou zmrzlinou v perníkové krustě

Horké švestky marinované v červeném víně s vanilkovou zmrzlinou v perníkové krustě

Hot plums marinated in red wine served with vanilla ice cream in a gingerbread cup
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La Casa Argenti na - All You Can Eat & Drink 

Otevírací doba: neděle - středa: 11.00 - 24.00 čtvrtek - sobota: 11.00 - 03:00

 Melantrichova 504/5, 110 00 Praha 1   Tel: +420 725 707 290  Email: allyoucaneat@argenti narestaurant.cz

Web:  www.lacasaargenti na-allyoucaneat.cz

Argenti nská restaurace All You Can Eat & Drink v centru Prahy

Argenti ne restaurant All You Can Eat & Drink in the centre of Prague

Nový a jedinečný franšízový koncept inspirovaný naší úspěšnou 

restaurací La Casa Argenti na, jejíž steaky jsou vyhlášené nejen v Praze.

New and unique franchise concept inspired by our successful restaurant La Casa Argenti na, 

of which the steaks are well-known not only in Prague.

Hlavní myšlenkou bylo umožnit kvalitní pokrmy typu „La Casa Argenti na“ 

šiřší veřejnosti  v podobě konceptu, který šetří peníze.

The main idea was to enable the fi nest dishes of „La Casa Argenti na“ to wider public 

in a restaurant concept that saves money.

U nás ochutnáte různé druhy kvalitního argenti nského hovězího masa, ale i výběr z kuřecího, vepřového masa či ryb.

You can taste here not only diff erent kinds of fi ne Argenti ne beef meat, but also selecti on of chicken, pork meat or fi sh.

Vše připravované na otevřeném grilu Parrilla s použití m kvalitního argenti nského dřevěného uhlí, 

jež dodává pokrmům jedinečnou chuť.

All prepared on the open Parrilla grill using high-quality Argenti ne charcoal 

which gives the dishes a unique fl avor.

Velký výběr z několika druhů předkrmů, salátů z čerstvé či marinované zeleniny, příloh, omáček, dezertů 

a alkoholických i nealkoholických nápojů dle vlastní chuti  a hlavně v neomezeném množství! 

Great selecti on of several types of starters, salads from fresh or marinated vegetables, side dishes, sauces, desserts 

and alcoholic and non-alcoholic drinks according to your taste and especially in unlimited quanti ty!

Restaurace splňuje všechny požadavky moderního stravování, používáme výhradně čerstvé potraviny té nejvyšší kvality, 

naše pokrmy jsou zdravé, lehké a vyvážené, a díky rychlé přípravě na grilu také ihned k podávání. 

The restaurant meets all the requirements of modern eati ng, we use only fresh ingredients of the highest quality, 

our dishes are healthy, light and well-balanced and immediately ready to be served thanks to quick preparati on on the grill.  

 

Dvě možnosti  konzumace: all you can eat & drink nebo klasický A La Carte 

Two opti ons of consumpti on: all you can eat & drink or classic A La Carte

Každý pracovní den nabídka poledního menu od 99 Kč 

Every working day special lunch menu from 99 Kč

kapacita: 110 osob / capacity: 110 people

průměrná cena na osobu: 400 Kč / average price per person: 400 Kč
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cohibaatmosphere - Otevírací doba: Denně od 10.00 do 02.00 

Kaprova 5, 110 00 Praha 1 - Josefov, Telefon: 224 818 373, E-mail:info@cohibaatmosphere.cz

www.cohibaatmosphere.cz

COHIBA ATMOSPHERE FINE DINING RESTAURANT

Restaurace se nachází v historickém centru Prahy

The restaurant is situated in the historícan centre of Prague

Nachází se v prostorách presti žního privátního Cigár Clubu 

v kubánské restauraci La Bodeguita del Medio

Is situated at presti ge privát Cigár Club 

in Cuban restaurant La Bodeguita Del Medio

Inti mní atmosféra a vynikající obsluha

Privát atmosfere and exceiient service

Kapacita restaurace: 40 míst

Capabiiity of the restaurant: 40 seats

Průměrná cena na osobu: 1000,- Kč

Average príce: 1000 CZK per person

VÝBĚR Z MENU I SELECTION FROM THE MENU

Každý týden nová speciální nabídka dle sezónních surovin

Each week a new speciál off er from seasonai ingredients 

Restaurace se nachází v historickém centru Prahy

The restaurant is situated in the historícan centre of Prague

Nachází se v prostorách presti žního privátního Cigár Clubu 

COHIBA ATMOSPHERE FINE DINING RESTAURANT

Restaurace se nachází v historickém centru Prahy
COHIBA ATMOSPHERE FINE DINING RESTAURANT

Restaurace se nachází v historickém centru Prahy



KUHSTALL APRE´S SKI RESTAURANT - Pec pod Sněžkou 301, 542 21 WWW.KUHSTALL.CZ

Mobil: 739 274 727 Tel.: +420 739 274 727, E-mail: kuhstall@gastrogroup.cz

Otevírací doba / Geschäft szeiten: Ne-St / So-Mi: 10:00 - 23:00, Čt-So / Do-Sa: 10:00 - 02:00 

KUHSTALL APRE´S SKI BAR & RESTAURANTApre‘s Ski bar a restaurace, kterou najdete na vrcholu hory

v Peci pod sněžkou na sjezdovce Zahrádky 1
Apre‘s Ski bar and restaurant at the top of the mountain 

in Pec pod Sněžkou on the ski slope Zahrádky 1Skvělá zábava v podání předních Djs pod širým nebem.
Great fun with leading DJs under the open sky

Výborná kuchyně v překrásném stylovém interiéru tvořeným ze dřeva 

a horských doplňků, umocňuje zážitek ze skvělého jídla a podávaných nápojů.

Excellent cuisine in a beauti ful stylish interior made up of wood 

and mountain supplements enhances the experience 
of great food and served beverages.

Romanti cké večeřeRomanti c dinner
Kapacita restaurace: 50 místCapabiiity of the restaurant: 50 seats

Kapacita baru: 50 místCapabiiity of the bar: 50 seats
Průměrná cena na osobu: 300,- Kč
Average príce: 300 CZK per person

KUHSTALL APRE´S SKI RESTAURANT Otevírací doba / Geschäft szeiten: Ne-St / So-Mi: 10:00 - 23:00, Čt-So / Do-Sa: 10:00 - 02:00 

a horských doplňků, umocňuje zážitek ze skvělého jídla a podávaných nápojů.
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Gastro Group Service, s.r.o. Melantrichova 19/971 110 00 Prague 1 Czech Republic
 GSM: +420 725 436 429,  Fax: +420 221 632 204  E-mail: obchod@gastrogroup.cz  www.gastrogroup.cz


