
Výsledná známka hodnocení:

Tip hodnotitelů:

151

„Na Miminoo oceňuji zejména jeho polohu a možnost užít si letní posezení na terase a také to, že 
restaurace je otevřená už v době snídaní. Můj tip z menu je tradiční žižkovská omeleta a domácí 
škvarková pomazánka s pažitkou.“

„Miminoo se opět posunulo a zdokonalilo svůj 
exteriérový provoz v zahradě natolik, že je 
jistě lídrem na celopražské úrovni v katego-
rii kulinářského relaxu v zeleni. Novinkou 
je zimní alternativa, tedy MIMINOO ICE 
ARÉNA, v rámci níž mohou naši klienti přímo 
v prostorech zahradní restaurace bruslit na 
veliké a kvalitní ledové ploše. Kuchyně je 
v létě především mediteránská a dominuje 
jí velký gril. V zimě poté dojde na grilovaná 
kuřata a další skvělá masa, to vše stále 
v zahradě. Celoročnímu programu dominuje 
italsko-česká fúze v čele s produkty z DOLO-
MIT, které šéfkuchař osobně dováží.“

Ředitel Vratislav Gregor  
a šéfkuchař David Prášek

Po Út St Čt Pá So Ne

Snídaně

Oběd • • • • • • •
Večeře • • • • • • •
Pozdní večeře • • • • • • •

Počet míst k sezení: 35

Možnost rezervace stolu

Salonek

Klimatizováno

Letní zahrádka: 200 míst

Bezbariérový přístup

Romantická večeře

Vegetariánské menu

Bezlepkové menu

Degustační menu

Denní/sezónní nabídka

Vinotéka

Dětský koutek

Parkoviště

Valet Parking

Limousine servis

Platba platební kartou

Restauraci Miminoo najdou návštěvníci na pražském Žižkově. Najít ji je opravdu jednoduché; nachází 
se přímo pod jednou z pražských dominant, vysílací Žižkovskou věží, která je nepřehlédnutelná. 
Restaurace je zasazena do funkčního parku, který slouží hostům po celý rok. Design restaurace je 
povedený a moderní; kombinace kovu a velkých prosklených ploch přirozeně propojuje exteriér 
s interiérem. V kuchyni zahradního restaurantu vládne šéfkuchař David Prášek. Připravované pokr-
my těží ze spojení tradiční české a italské kuchyně. Toto spojení je přirozené; není to tak dlouho, 
kdy sever Itálie a naše kotlina sdílely společné hranice v rámci Rakouska. Hosté mohou ochutnat 
škvarkovou pomazánku z českého vepřového, ale také Tito paštiku z italského špeku Lardo. Menu 
dále nabízí těstoviny v různých úpravách a samozřejmě mořské speciality. To vše doplňuje nabídka 
grilovaných pokrmů z  venkovního grilu. Nápojový lístek je komplexní, bohatý na nealkoholické 
i alkoholické nápoje. Nechybí infuzovaná voda, ale ani široká nabídka archivních rumů. K  italské 

„zahrádce“ patří samozřejmě lehké alkoholické koktejly a dobře vychlazená šumivá vína.

Adresa:
Mahlerovy sady 1
Praha 3

Telefon pro rezervace:
+420 210 320 140

Internetové stránky:
www.miminoo.cz

Typ kuchyně:
severoitalská, středozemní

Zahradní restaurace pod Žižkovskou věží.

MIMINOO GARDEN RESTAURANT


