La Bodeguita del Medio
…kousek Havany pro Vaše akce v Praze…

LA BODEGUITA DEL MEDIO
La Bodeguita del Medio je kubánský music bar restaurant v centru Prahy, u
Staroměstského náměstí, s živelnou atmosférou horké Havany!
Sestává se z několika prostor – celková kapacita – 260 míst
Ideální pro večery typu: JÍDLO-PITÍ-POSEZENÍ-POPOVÍDÁNÍ-HUDBA-TANEC
Vhodné pro:
• firemní večírky
• tiskové konference
• narozeninové oslavy
• rozlučky se svobodou
• pracovní jednání

Zajistíme pro Vás:
• výborné jídlo
• prostory pro zajištění soukromí
• degustace, speciální menu – jídlo i nápoje,
barmanskou show
• hudební, taneční program – originální kubánská
kapela a tanečníci
• jakýkoliv zábavný program
• prezentační techniku, ozvučení

PROSTORY
…kde není místo pro spory

•

Suterén:
vhodné pro setkání, při kterých nechcete být rušeni ostatními hosty, možno zde připravit
vlastní zábavný program, či tančit
• kapacita suterénu 50 míst sezení, rautově 80 míst

Přízemí:
• členitý prostor, kterému dominuje replika slavného kubánského baru, rovněž se v tomto
místě nachází pódium, na kterém se hraje a tančí
• celková kapacita přízemí 140 míst – tj. zimní zahrada 70 míst, prostřední část 30 míst,
barová část 40 míst

•
•

1. patro: Cigar Club Cohiba Atmosphere
• celková kapacita 1. patra je 50 míst
• tento prostor se skládá ze tří místností, které lze propojit
• 1. salonek - Cohiba Atmposphere – oddělený restaurant s intimní luxusní atmosférou
2. + 3. salonek - Cigar Club – v ČR ojedinělý prostor s interiérem anglických gentleman clubů
– vhodný pro soukromá jednání, degustaci destilátů a doutníků
*v prvním patře se rovněž nachází Cigar shop, ve kterém je možno zakoupit nejlepší světové
doutníky – obsluha ochotně poradí s výběrem i manipulací s doutníky – lze pojmout jako
zážitkový doutníkový večer
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JÍDLO
…aneb bez krmení, akce není
V restauraci se specializujeme na prvotřídní steaky, ryby a mořské plody.

Ohledně cateringu pro Vaši akci si můžete zvolit:
1/ výběr z klasického menu
2/ nechat si připravit menu na přání

Na přání Vám připravíme kompletní nabídku menu od welcome, přes hlavní chod, až
po dezert. Menu může být klasicky zanášené, formou rautu, či kombinované.
Vámi vybrané menu Vám naceníme, či nám první napíšete Vy své finanční možnosti a
my na základě toho vytvoříme ideální menu pro Vás.

NÁPOJE
…neboť bez kvalitního pití není lehké žití
Nemůže tomu být ani jinak…v našem kubánském baru se specializujeme na to
nejlepší mojito. Nicméně naši zkušení barmistři Vám namíchají více než 150 druhů
karibských i jiných světových drinků. Na své si přijdou i milovníci piva a vína, pro
které máme připravenu širokou nabídku.
Nabídku nápojů pro hosty Vaší akce můžeme nechat v celé šíři, či můžeme sestavit
nápojový lístek přímo na míru. Je možno nastavit pevný, či flexibilní budget, v rámci
kterého Vás budeme pravidelně informovat o jeho výši. Rádi s Vámi domluvíme
individuální podmínky dle Vašeho přání…welcome drinky, degustace vína,
koktejlová soutěž…nic není nemožné.

ZÁBAVA V NAŠEM PODNIKU
…před níž není úniku
Každý den, každého roku, za každého počasí se v La Bodeguita del Medio od 20:00
hodin tančí a zpívá v doprovodu živé kubánské kapely!
Svou soukromou akci tedy můžete propojit právě s tímto programem, nebo si na
základě vlastního přání domluvit program vlastní. Že nemáte žádný nápad? My jich
máme stovky, stejně tak jako skvělých kontaktů, a na přání Vám zajistíme akci za
zvýhodněnou cenu, na kterou nezapomenete Vy ani Vaši hosté.
Chcete si svůj den užít a o nic se nestarat? Pak nám pouze zadejte svou představu a
my vše zajistíme za Vás!

KONTAKTUJTE
…dotazy a rezervacemi atakujte

La Bodegiuta del Medio
www.bodeguita.cz
Tel. : +420 724 461 678
Email: bodeguita@bodeguita.cz

Otevírací doba:
st - so 11:00 - 04:00
ne - út 11:00 - 02:00
Adresa:
Kaprova 5
110 00, Praha 1

Pokud jste nenašli, co jste hledali…a že se to může stát…i tak můžeme pomoci…
Pokud chcete hlavně tančit, pak přejděte na: www.cafe80.cz
Pokud hledáte místo pro romantickou večeři, soukromé jednání v luxusním
prostředí, či vysloveně pánskou zábavu ve společnosti špičkových doutníků a
vybraných světových destilátů, pak přejděte na: www.cohibaatmosphere.cz

S případnými dotazy se na nás neváhejte obrátit!

