
Výsledná známka hodnocení:

47

Tip hodnotitelů:

„Vynikající restaurace na neobvyklém místě. Jinou takovou v Praze nenajdete. Restauraci navštěvuji 
na obědy i večeře, většinou pracovně na pracovní obědy či večeře. Místo vybírám záměrně, důvody 
jsou výhled na Prahu, příjemné hostesky na recepci v přízemí a kulinářský zážitek, který nikdy ne-
zklamal. Skvělý je také bar ve stejném patře jako restaurace.“

„Po celém světě jsou vyhlídkové věže. Jsou 
sdružené v asociaci a komunikují spolu. Vedle 
těch vyhlášených věží je ta naše Žižkovská 
docela maličká. Přesto máme jeden úspěch. 
Jako jedni z mála v tomto členství máme 
vysoké procento stálých hostů. To nás velice 
těší a s chutí se pouštíme do další práce. 
Naše restaurace a kuchyně drží svůj směr, 
přesto mají skvělé nové cíle. Náš tým nabral 
významné členy a připravuje zcela nový 
interiér. Vzdělávali jsme se. Výsledkem bude 
kuchyně s definicí ,česko francouzská fúze´.“

Vratislav Gregor 
ředitel

Restaurace v oblacích.

OBLACA

Název restaurace Oblaca je skutečně příznačný. Hosté najdou restauraci v jednom z využitelných 
pater pražské televizní Žižkovské věže, 66 metrů nad úrovní terénu (odpovídá přibližně 22. patru 
běžné výškové budovy). Naštěstí je v jednom z tubusů věže výtah, který hosty doveze na místo.
Interiér restaurace je vzdušný a moderní, s neopakovatelným výhledem na dole se rozprostírající 
hlavní město. Výhled neztrácí své kouzlo ani po setmění, kdy Praha září a linky pouličního osvětlení 
napovídají pozorovatelům, kterým směrem se právě dívají. Ale výhled není to jediné, co restaurace 
nabízí. Zdejší nabídka specialit výhledu zdatně konkuruje a mnohdy gurmánský zážitek vítězí. Peč-
livě sestavené menu nabízí lehké a chutné pokrmy, inspirované zejména středomořskou kuchyní, 
známou blahodárnými účinky na lidské zdraví. Zmínku si zaslouží nápojový lístek. Široká nabídka 
destilátů, tichých i šumivých vín a nealkoholických nápojů je dnes v luxusních restaurací standar-
dem, restaurace Oblaca však nabízí také vynikající alkoholické koktejly. Jako skvělý aperitiv si host 
může vychutnat Moravského kohouta, alkoholický koktejl ze slivovice, podávaný pod poklopem 
s kouřem z višňového dřeva.

Adresa:
Mahlerovy sady 1
Praha 3

Telefon pro rezervace:
+420 210 320 086

Internetové stránky:
www.towerpark.cz

Typ kuchyně:
česko francouzská fúze

Po Út St Čt Pá So Ne

Snídaně

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

Počet míst k sezení: 90

Možnost rezervace stolu

Salonek

Klimatizováno

Letní zahrádka

Bezbariérový přístup

Romantická večeře

Vegetariánské menu

Bezlepkové menu

Degustační menu

Denní/sezónní nabídka

Vinotéka

Dětský koutek

Parkoviště

Valet Parking

Limousine servis

Platba platební kartou


