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Spring sunshine is lightening up the streets of Prague as well as our 

mood and brings once again new, positive energy. But don’t worry, 

we stayed positive during the winter as well preparing our brand 

new premises in the prestige Palladium Shopping Centre where we 

recently opened new restaurants-Taste with Italian, Asian and 

Czech cuisine and Uno where you can enjoy the mediterranean 

cuisine, steaks or homemade pasta or pizza.

Besides our positive Yessi Café on V Celnici, we also opened a new  

Yessi Café on Wenceslas Square and one in Palladium shopping 

Centre as well.

So come to see us and share the positive 

summer atmosphere with us!

We are looking forward to seeing you soon!

Positive welcome word3 Pár pozitivních slov na úvod

Jarní sluníčko pomalu zahřívá nejen ulice Prahy, ale i naši duši a dodá-
vá nám kromě dobré nálady také pozitivní energii. Ale nebojte, zůstali 
jsme pozitivní i přes zimu a věnovali se přípravám letošního  největšího 
projektu v prestižním prostředí nákupního centra Palladium, kde jsme 
otevřeli dvě nové restaurace - Taste s chutí Itálie a Asie, ale i s českou 
kuchyní a Uno, kde můžete ochutnat středomořskou kuchyni, steaky, 
domácí těstoviny či pizzu.

Vedle pozitivního Yessi Café V Celnici jsme rozšířili tento výjimečný 
řetězec kaváren zaměřených na rychlé a přitom zdravé jídlo o další 
dvě, na Václavském náměstí a v Palladiu.

Tak přijďte a nechte se zahřát pozitivní 
letní atmosférou našich restaurací.

Těšíme se na Vaši brzkou návštěvu!

Tommy Sjöö 2v létě



Fashion dining www.barockrestaurant.czStylové posezení www.barockrestaurant.cz



Our unbelievable sense for details has helped us to create a beautiful 

interior full of inspiring photographs, enhanced by the smiles of our 

and courteous staff. It’s no wonder that you will stop paying attention 

to the hustle and bustle the other side of the glass doors that protect 

you from one of the bu-

siest shopping avenues 

in the centre of the city. 

And perhaps the person 

at the next table looks 

familiar  to you? No, 

it‘s not going to be one 

of your old classmates. 

It may be because you just came across one of the top models or 

other well-known personalities who like to come here to fi nd some 

relaxation.

Traditional czech cuisine 
Italian, Asia & sushi 
Breakfasts 
LIVE MUSIC 
Right in the heart of historical Prague 
Summer garden 
Kitchen open until 11:45pm 

Barock restaurant
RESTAURANT BAROCK, Pařížská 22-24, 110 00 Praha 1, www.barockrestaurant.cz
Tel.: +420 222 329 221, Fax: 420 222 321 933
Open daily 10:00 a.m. – 1:00 a.m.

DON‘T MISS* 
Every Friday&
Saturday 
at 8pm latin 
music nights!
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Our unbelievable sense for details has helped us to create a beautiful 
interior  full of inspiring photographs, enhanced by the smiles of our 
courteous staff. It’s no wonder that you will stop paying attention to 
the hustle and bustle the other side of the glass doors that protect you 
from one of the busiest 
shopping avenue in the 
centre of the city. And 
perhaps the person 
at the next table looks 
familiar to you? No, it‘s 
not going to be one of 
your old classmates. It 
may be because you 
just came across one 
of the top models or other well-known personalities who like to come 
here to fi nd some relaxation.

Náš neuvěřitelný smysl pro detail pomohl vytvořit nádherný a promyš-
lený interiér plný inspirativních fotografi í, umocněný  usměvavým per-
sonálem takřka rodinného typu. Není divu, že zcela přestanete vnímat 
postavy míhající se za skleněnými dveřmi na jedné z nejrušnějších 
nákupních tříd v samém 
centru města.
A že Vám osoba u ved-
lejšího stolu připadá 
povědomá? Ne, to 
nebude nikdo z Vašich 
starých známých či 
spolužáků. To jste 
možná právě natrefi li 
na někoho z fi lmařů, 
modelek či jinou známou osobnost, které tak rády vyhledávají odpo-
činek v atmosféře restaurace Barock.

TRADIČNÍ ČESKÉ SPECIALITY
STŘEDOZEMNÍ, ASIJSKÁ KUCHYNĚ A SUSHI
SNÍDANĚ
ŽIVÁ HUDBA

PŘÍMO V SRDCI HISTORICKÉ PRAHY
LETNÍ TERASA
KUCHYNĚ OTEVŘENA DO 23:45

restaurace Barock

NEZMEŠKEJTE !
Živá
LATINO
MUSIC
nebo
JAZZ!

otevřeno denně od 10:00 - 1:00

Restaurace Barock | www.barockrestaurant.cz 
Pařížská 22/24, 110 00  Praha 1, Tel.: +420 222 329 221, Fax: +420 222 321 933
otevřeno denně 10:00-1:00                                              



advertising space

Interview with Jana Janatová,  
Head Chef of the Restaurant Barock

What’s it like being a woman 
head chef among only male  
cooks? Do They respect you?
It has its advantages and disadvanta-

ges, but I think that‘s not at all bad. 

Till now I haven’t had a problem with 

respect. Of course, I’ve got a harder 

situation than the others, but I have 

a perfect team, which makes every-

thing easier for me.

Where do you get the inspiration from?
The biggest inspiration I get is from the work trips my boss Tommy 

Sjöö sends me on. We visit renowned restaurants, for example in 

Paris or in London. But also I have to mention the Internet and books. 

I also love to experiment with various ingredients and flavors which 

leeds to the creation of the final dish.

What is your gratest culinary experience?
Thailand. Thai cuisine is absolutely superb in terms of ingredients, 

preparation and presentation of the ready dish.The food alone is the 

reason I would like to go back.

Rozhovor s Janou Janatovou, šéfkuchařkou 
restaurace Barock

Jaké to je být ženou – šéfkuchařkou 

mezi samými pány kuchaři?

Respektují Vás?

Má to své výhody i nevýhody, ale 
není to tak špatné. Doposud jsem 
neměla problém s respektem. 
Samozřejmě jsem ve složitější 
situaci než ostatní a stále se mám 
čemu učit, ale mám skvělý tým, 
díky kterému jde vše snadněji.

Jak vznikají úžasné speciality,

které v Barocku podáváte hostům?

Největší zkušenosti a inspiraci jsem získala na služebních cestách, na 
které mě posílá můj šéf Tommy Sjöö. Navštívili jsme proslulé restau-
race například v Paříži či Londýně. Samozřejmě nesmím opomenout 
internet a knížky a také nekonečné experimentování s různými 
přísadami a chutěmi, které vedou ke vzniku hotového pokrmu.

Jaký je Váš dosavadní největší kulinářský zážitek?

Thajsko. Thajská kuchyně je naprosto nej co se týče ingrediencí, 
přípravy a také prezentace hotového pokrmu. Právě samotné jídlo je 
důvodem, proč bych se tam ráda vrátila.

www.barockrestaurant.cz

American Express ve všech dobrých restauracích



www.pravdarestaurant.czAround the WorldKolem světa www.pravdarestaurant.cz



Elegance and style on one of the busiest shopping avenues 

in the city. Our experienced staff, without disturbing the 

privacy of your conversation, will look after you as you order from 

our meticulously selected specialities from the various corners of 

the world. Would you prefer to have Japanese tuna, baked New 

Zealand lamb or would 

you rather have a real 

American beef steak? 

Fanny Fern said:“The 

way to a man’s heart is 

through his stomach”, 

Thomas J. Watson said: 

“You have to have your 

heart in the business and the business in your heart”, well your 

stomach is at the heart of our business, a romance that we hope 

will last forever.

Around the world cuisine 
Czech cuisine 
LIVE MUSIC 
Right in the heart of historical Prague 
Summer terrace 
Kitchen open until 12pm 

Pravda restaurant
RESTAURANT PRAVDA, Pařížská 17, 110 00 Praha 1, www.pravdarestaurant.cz
Tel.: +420 222 326 203, Fax: +420 222 312 042
Open daily 12:00 a.m. – 1:00 a.m.

DON‘T MISS* 
Traditional 
czech
folklor
music!
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Elegance and style on one of the busiest shopping avenues in the city. 
Our experienced staff, without disturbing the privacy of your conver-
sation, will look after you as you order from our meticulously selected 
specialities from the various corners of the world. Would you prefer to 
have Japanese tuna, 
baked New Zealand 
lamb or would you 
rather have a real 
American beef steak?
Fanny Fern said:
“The way to a man’s 
heart is through his 
stomach”,Thomas J. 
Watson said: “You have 
to have your heart in the business and the business in your heart”, 
well your stomach is at the heart of our business, a romance that we 
hope will last forever.

Na jedné z rušných obchodních tepen v centru města se nám podařilo 
vytvořit velmi sympatické a klidné místo s nádhernou atmosférou vonící 
úspěchem, nenuceným personálem připraveným plnit Vaše přání bez 
rušení soukromí Vašich rozhovorů, i neuvěřitelně lákavě sestaveným 
menu  pečlivě vybraných 
specialit z různých kon-
čin světa. Dáte přednost 
japonskému tuňáku, 
pečeným jehněčím 
kotletkám z Nového 
Zélandu či raději pravé-
mu americkému hově 
zímu steaku?
Nevěříte, že kromě 
lásky i obchod prochází žaludkem? Pak je nejvyšší čas zastavit se u nás 
v restauraci Pravda v Pařížské ulici v Praze!

MEZINÁRODNÍ KUCHYNĚ 
ČESKÉ SPECIALITY
ŽIVÁ HUDBA

V CENTRU HISTORICKÉ PRAHY
LETNÍ TERASA
KUCHYŇ OTEVŘENA DO 24:00

NEZMEŠKEJTE !
Živá
česká 
folklorní
muzika!

restaurace Pravdaotevřeno denně od 10:00 - 1:00

Restaurace Pravda | www.pravdarestaurant.cz
Pařížská 17, 110 00  Praha 1, Tel.: +420 222 326 203, Fax: +420 222 312 042
otevřeno denně 12:00-2:00                                                



www.hotrestaurant.czLive musicŽivá hudba www.hotrestaurant.cz



We have created for you a restaurant precisely designed for such 

an occasions like informal meetings or relaxation with the family.. 

HOT is another beautiful restaurant in the group. 

Upon entry you will 

be greeted by HOT’s 

original Art Deco style 

interior, then you will be 

able to submerse your-

self in our outstanding 

menu, complied from 

popular mouth-wate-

ring steaks and homemade pasta specialities. And would you like 

some entertainment? Then take the opportunity to listen to live 

music every evening.

LIVE MUSIC every evening 
Great choice of mouth-watering steaks 
Czech specialities 
Homemade pasta and salads 
Kitchen open until 11.30 p.m. 
Free Wi-Fi 

HOT restaurant

DON‘T MISS* 
Every Friday&
Saturday 
at 8pm latin 
music nights!
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RESTAURANT HOT, Václavské náměstí 45, 110 00 Praha 1, www.hotrestaurant.cz
Tel.:+420 222 247 240, Fax: +420 222 247 239
Open daily 6:30 a.m. – 1:00 a.m.

We have created for you a restaurant precisely designed for such
an occasions like informal meetings or relaxation with the family..
HOT is another beautiful restaurant in the group. Upon entry you will 
be greeted by HOT’s 
original Art Deco style
interior, then you will 
be able to submerse 
yourself in our 
outstanding menu, 
complied from popular 
mouth-watering steaks 
and homemade pasta 
specialities. And would 
you like some entertainment? Then take the opportunity to listen to 
live music every evening.

Every
Friday & Saturday
entertaining music
which will make 
you dance

Neformální setkání či odpočinek s rodinou? Vytvořili jsme pro Vás 
restauraci přesně odpovídající těmto příležitostem. HOT je asi nejkrásnější 
restaurací našeho řetězce. Čeká na Vás nejen se svým neopakovatelně 
provedeným interiérem, 
ale především vynikají-
cím menu sestaveným 
z oblíbených steaků 
a těstovinových specialit.
A že máte chuť se bavit?
Tak neváhejte a nechte 
se strhnout poslechem 
světových evergreenů. 
Živě v podání Sarah 
Adams nebo Tria Adams za doprovodu piána a kytary.

NEZMEŠKEJTE!
Živá hudba každý
den! České
a mezinárodní
hity!

ŽIVÁ HUDBA KAŽDÝ VEČER

ŠIROKÝ VÝBĚR CHUTNÝCH STEAKŮ
ČESKÉ SPECIALITY
DOMÁCÍ TĚSTOVINY A ČERSTVÉ SALÁTY
KOKTEJLY 
KUCHYŇ OTEVŘENA DO 23:30
ZDARMA Wi-Fi

restaurace HOTotevřeno denně od 10:00 - 1:00

Restaurace Hot | www.hotrestaurant.cz 
Václavské náměstí 45, 110 00  Praha 1, Tel.: +420 222 249 240, Fax:+420 222 247 239
otevřeno denně 6:30-1:00                                                          



An exceptional place where you can enjoy a great breakfast, 

a nice healthy lunch, or an unforgettable afternoon snack. 

In Yessi Café we have given ourselves one important task. 

Within a few minutes of your stay we must not only feed you 

well, but for the rest of your day we must recharge you with 

positive energy of which there is never enough. And if you 

just do not have even those few minutes to sit down with us? 

 

Not to worry, we will be happy to wrap it up for you to TAKE 

AWAY.

Daily fresh baguettes 
Salads, quiche, pasta, smoothies 
TAKE AWAY 
10% discount for  
       members
Free Wi-Fi 

Yessi Café
YESSI CAFÉ, V Celnici 4, Praha 1, www.yessicafe.cz
Tel.: +420 222 212 585, Fax: +420 222 212 589
Mon-Fri 8:00 a.m. – 7:00 p.m., Sat-Sun 10:00 a.m. – 6:00 p.m. 

Yessi Café Palladium 
Náměstí Republiky 1, Praha 1, Tel.: +420 225 771 900  
Mo-The + Sun 9:30 a.m. – 8:00 p.m., 
Fri-Sat 9:00 a.m – 11:00 p.m.

Yessi Café Václavské náměsti 
Václavské náměstí 40, Praha 1 Tel.: +420 224 211 002  
Mo-Fri 9:00 a.m. – 8:00 p.m., 
Sat-Sun 10:00 a.m – 7:00 p.m.

Positive 
eating
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Víte, která vůně spolehlivě zlepší Vaši náladu? Je to vůně měkkého 
čerstvého pečiva doplněného skvělými sýry, šunkou či báječnou zele-
ninou! Právě taková vůně Vás doslova chytí za ruku a vtáhne dovnitř 
už ve dveřích Yessi Café. Yessi Café je zcela výjimečné místo plné 
neuvěřitelně lákavých lahůdek určených pro rychlou dobrou snídani 
či nezapomenutelnou svačinu. V Yessi Café jsme si stanovili jediný 
důležitý úkol. Během krátkého zastavení Vás nejen dobře nakrmit, 
ale hlavně pro zbytek dne dobít pozitivní energií, které není nikdy 
dost. A že zrovna nemáte dostatek času u nás posedět? Tak si k nám 
z kanceláře zaskočte koupit nějakou neskutečně dobrou věc, rádi 
Vám ji zabalíme s sebou.

DENNĚ ČERSTVÉ BAGETY
TAKE AWAY
ZDARMA Wi-Fi
10% SLEVA PRO ČLENY
KLUBU 
SENDVIČE, QUICHE, SALÁTY,
TĚSTOVINY, JOGURTOVÉ NÁPOJE

Pozitivní
stravování

Yessi Café Palladium

Náměstí Republiky 1, Praha 1, Tel.: +420 225 771 920
Po-Čt + Ne | 9:30 – 20:00  
Pá-So | 10:00 -21:00
Yessi Café Václavské Náměstí

Václavské náměstí 40, Praha 1, Tel.: +420 224 211 002
Po-Pá | 9:00 – 20:00
So-Ne | 10:00 – 19:00

Yessi Café | www.yessicafe.cz 
V Celnici 4, 110 00  Praha 1, Tel.: +420 222 212 585, Fax: +420 222 212 589
otevřeno denně Po-Pá 8:00-19:00 | So-Ne 10:00-18:00                   



The only place in the world where you can experience what we have 

so far only dreamed of. 

To have breakfast or 

lunch with friends in 

an untraditional way.

In an unbelievable en-

vironment, awakening 

our desires and dreams 

of travel and adventure 

with strong and respec-

ted cars, while others are mechanically chewing in boredom an 

uninteresting breakfast in the cold morning of the grey city.

A unique environment combining top cuisine  
and the atmosphere of respected cars
Easy access in a quiet part of the city 
Multifunctional space rental (rauts, concerts,  
presentations, press conferences or fashion 
shows)
Summer terrace for 5O people 

Mercedes Fórum

DON‘T MISS*  
Oportunity to rent  
a space&make  
great private  
or company party!
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MERCEDES FORUM BAR & CAFÉ, Daimlerova 2, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 271 077 851, Fax: +420 271 077 852, www.mercedesrestaurant.cz 
Mon-Fri 8:00 a.m. – 6:00 p.m., Sat 9:00 a.m – 1:00 p.m.

Je jediným místem na světě, kde můžeme prožít to, o čem doposud 
jen sníte.

Posnídat  či poobědvat 
s přáteli netradičně?
V neuvěřitelném pro-
středí probouzejícím 
naše touhy a sny 
o cestách a dobro-
družstvích se silnými 
r e s p e k t o v a n ý m i 
vozy, zatímco ostatní 
znuděně mechanicky přežvykují nezajímavou snídani kdesi ve
studeném ránu šedivého velkoměsta.

DOBRÁ DOSTUPNOST V KLIDNÉ ČÁSTI MĚSTA
S VÝBORNÝM PARKOVÁNÍM

NEFORMÁLNÍ UVOLNĚNÉ PROSTŘEDÍ PRO 
CHVILKOVÝ ODPOČINEK I POSEZENÍ S PŘÁTELI

PRONÁJMY PROSTOR PRO RAUTY, KONCERTY, 
PÁRTY, PREZENTACE ČI MÓDNÍ PŘEHLÍDKY

LETNÍ TERASA

NEZMEŠKEJTE!
Příležitost pronajmout
si prostor na skvělou
soukromou či
fi remní party! 

Mercedes forum bar & café | www.mercedesrestaurant.cz
Daimlerova 2, 140 00  Praha 4, Tel.: + 420 271 077 851, Fax: +420 271 077 852 
otevřeno Po-Pá 8:00-18:00 | So 9:00-13:00                   



At the most visually dominant restaurant in Palladium, if not the 

whole of Prague, our guests can choose from all kinds of delicious 

meals and together with our chefs create thein own plotter depending 

on thein tastes.

TASTE is another fi rst 

for Prague by Pravda 

Group, and a must for 

you, see you there...

All the world cuisines in 1 place 
Czech specialities 
Wok, lava grill, fresh juices 
Summer terrace 
Seating capacity:up to 300 people 

Taste restaurant
Gourmet fl oor in Palladium shopping centre (2nd fl oor),
Náměstí Republiky 1, Praha 1, Tel.: +420 225 771 900, www.taste.cz
Mon-Fri 11:00 a.m. – 7:00 p.m., Sat 11:00 a.m – 7:30 p.m.

DON‘T MISS* 
Great family 
meal
&children
corner
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Pro milovníky velkého výběru jsme otevřeli unikátní restauraci Taste pří-
mo na Gurmán patře v  obchodním centru Palladium. Pro ty z Vás, kteří 
rádi tvoří a dělají si věci po svém je, TASTE tím pravým místem. Lákavé 
pokrmy jsou denně čerstvé a připravené ve skleněných vitrínách.

Přijďte a vytvořte si 
jídlo dle vlastní chuti 
a nechte naše šéfku-
chaře, aby ho dovedli 
k dokonalosti přímo 
před vašima očima.
Milovníci mezinárodní 
kuchyně, woku, ryb, 
s t e a k ů , t ě s t o v i n , 
domácí pizzy, polévek, dezertů, lávového grilu či čerstvých džusů se 
budou v Tastu cítit jako v ráji.

NEZMEŠKEJTE!
Přijďte na oběd
s ratolestmi
a využijte
dětský koutek!

ASIJSKÁ A ITALSKÁ  KUCHYNĚ POD JEDNOU STŘECHOU

ČESKÉ SPECIALITY, DOMÁCI DEZERTY

WOK, LÁVOVÝ GRIL, SALÁTOVÝ BAR, ČERSTVÉ DŽUSY

LETNÍ TERASA

DĚTSKÝ KOUTEK

restaurace Taste
Nákupní Centrum Palladium ( II. patro )
Nákupní Centrum PALLADIUM (II. patro) | www.taste.cz 
Náměstí Republiky 1, 110 00  Praha 1, Tel.: + 420 225 771 900,
Otevřeno denně 11:00-23:00 (kuchyň do 19:00)                    

J !



If TASTE is the Groom of Palladium, then UNO is defi nitely his beauti-

ful, exotic Meditarranean Bride.

Boasting 2 voluptuous 

bar offering a wide sele-

ction of cocktails, inter-

national and local wines, 

soft drinks and coffees, 

it’s the perfect place to 

take a break from the 

shopping and to watch 

the world go by from one of our balcony seating areas.

But be warned, whether you are hungry or not you will fi nd it hard to 

reset chosing something from our Lava-Grill, as you see your wait-

ress pass by with a liguly seared tuna steak for the table next to you.

And if comfort food is more your style, our homemade pasta and 

pizza specialities are good enough to make UNO your home away 

from home.

Mediterranean & Italian cuisine, pizza 
Seating capacity: up to 170 people 
Wide selection of wines 
Close to the heart of historical Prague 

Taste restaurant
Gourmet fl oor in Palladium shopping centre (2nd fl oor),
Náměstí Republiky 1, Praha 1, Tel.: +420 225 771 915, www.unorestaurant.cz
Mon-Fri 11:00 a.m. – 7:00 p.m., Sat 11:00 a.m – 7:30 p.m.

DON‘T MISS* 
Try our fabulous 
home made 
desserts after 
good lunch!

25

Nově otevřená restaurace se 2 bary umístěná v srdci Gurmán patra 
multifunkčního centra Palladium.

Je určena především 
těm, kteří jsou rádi 
v centru dění a mají 
přehled, co se okolo 
nich děje.
Skvělé místo k za-
stavení po nákupech. 
Usedněte pod  intimně 
osvětlený slunečník 
nebo na balkonek a vyberte si z pestré nabídky našeho středo-
zemního jídelníčku, nabízejícího nejširší výběr jídel od mořských 
plodů až po steaky, domácí těstoviny, vynikající polévky, dezerty či 
úžasnou domácí pizzu.

Tak neváhejte přijít a rozmazlit se některou z našich pečlivě připra-
vených specialit.

STŘEDOMOŘSKÁ A ITALSKÁ KUCHYNĚ

DOMÁCÍ TĚSTOVINY, PIZZA, LÁVOVÝ GRIL

VELKÝ VÝBĚR KVALITNÍCH VÍN

RESTAURACE, KAVÁRNA A KOKTEJLOVÝ BAR

NEPROPÁSNĚTE!
Zkuste po skvělém
obědě jeden z našich
úžasných 
domácích 
dezertů!

Nákupní centrum Palladium ( II. patro )

Náměstí Republiky 1, Praha 1, Tel.: +420 225 771 915, www.unorestaurant.cz
otevřeno denně Po-Pá 11:00-23:00 | So-Ne 11:00-24:00  restaurace Uno
Nákupní Centrum PALLADIUM (II. patro) | www.unorestaurant.cz
Náměstí Republiky 1, 110 00  Praha 1, Tel.: + 420 225 771 915, 
Otevřeno denně 11:00 - 01:00 (kuchyň do 23:00)                                                     



Gourmet fl oor in Palladium shopping centre (2nd fl oor),
Náměstí Republiky 1, Praha 1, Tel.: +420 225 771 915, www.chanchala.cz
Mon-Fri 11:00 a.m. – 7:00 p.m., Sat 11:00 a.m – 7:30 p.m. Chanchala restaurant27

Rozhovor s majitelkou restaurace, Klárou Peštovou

Kláro, představíte nám krátce restauraci Chanchala 

a původ jejího jména?

Chanchala je restaurace, kde najdete nejen 
severoindická jídla, jak jsme již zvyklí z ostat-
ních jí podobných, ale také jídla z jihu Indie jako 
např. tradiční placky „Dosa” a jiné dobroty. 
Původ názvu Chanchala je prostý, jde o indické 
ženské křestní jméno.

Na co netradičního byste nás, kromě toho, že nás naláká vábná vůně 

orientu, pozvala?

Kromě skvělého jídla si můžete v rytmu orientální hudby objednat vodní 
dýmku nebo čokofontánu s výběrem lákavých ovocných plodů, či si jen 
tak posedět u dobrého čaje, kterých je na výběr opravdu dostatek. Také 
pořádáme kurzy vaření pro veřejnost za přítomnosti našich skvělých 
indických šéfkuchařů.

Jaké je Vaše oblíbené jídlo?

Mám ráda Butter Chicken s krémovou omáčkou a rozemletými oříšky, 
zmíněné placky Dosa např. plněné špenátem a domácím
indickým sýrem, či skvělou čočkovou polévku Kasamiry.

Co byste popřála našim čtenářům závěrem?

Určitě pěkné jaro i léto a doufám, že se brzy potkáme v Chanchale 
u dobrého jídla či vodní dýmky!

restaurace Chanchala
Nákupní Centrum Palladium ( II. patro )

Náměstí Republiky 1, Praha 1, Tel.: +420 225 771 915, www.chanchala.cz
otevřeno denně Po-Pá 11:00 - 19:00 | So-Ne 11:00-19:30  

Nákupní Centrum PALLADIUM (II. patro) | www.chanchala.cz 
Náměstí Republiky 1, 110 00  Praha 1, Tel.: + 420 225 771 915 
Otevřeno denně Po-Pá  11:00 – 23:00 | So-Ne 11:00-24:00



advertising spaceadvertising space

Nechte se strhnout poslechem světových evergreenů. Živě 
v podání Sarah Adams či Tria Adams v doprovodu piána a kytary 
v restauraci HOT.

Chcete poobědvat v tradičně českém stylu za poslechu české 
lidové hudby? Přijďte posedět na zahrádku do restaurace 
PRAVDA a třeba si i zatancovat.

Láká Vás svět celebrit? Přijďte posnídat do restaurace 
BAROCK na letní zahrádku a nechte se hýčkat profesionálním 
personálem.

Plánujete nákupní den se svou rodinou? V obchodním domě 
Palladium jsme pro vás otevřeli restauraci TASTE, kde si můžete 
sami nejen vytvořit pokrm dle svých představ, ale také si ho v klidu 
vychutnat, zatímco si vaše děti budou hrát v dětském koutku.

Zařídíme pro vás „dárkový kupon“ do kterékoliv z našich 
restaurací, abyste mohli mile překvapit své přátele či drahou 
polovičku.

Sledujte naše webové stránky, kde uvádíme přehled večírků 
a akcí, které jsme pro vás připravili. Přejete si být informováni 
včas? Zaregistrujte se do online databáze na našem webu.

Aktuálně
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   Pravda         Barock         HOT         Mercedes Fórum         Yessicafé 

   Taste           Uno  Chanchala

CENTRUM PRAHY



www.pravdagroup.cz
eat well live better

100 % recyklovaný papír


