
57

Počet míst k sezení: 90

Možnost rezervace stolu

Salónek

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:
Master Card, American
Master Card, American

Vratislav Gregor
majitel

„Náš cíl? Chceme dělat denně vše 
proto, abychom se bezpečně a úspěšně 
posouvali v kvalitě naší práce a udrželi 
se mezi špičkou a ohromnou konku-
rencí české kulinářské scény. Chceme 
postavit skutečně silný tým, to považuji 
za základ. V naší specifické celosvětové 
komunitě, (WORLD FEDERATION OF 
GREAT TOWERS), tedy v asociaci svě-
tových věží, je naším cílem vystoupat 
na přední pozice mezi restauracemi 
tohoto uskupení. Uplynulá léta nás 
dovedla k poznání, které chceme 
zhmotnit v rámci nové rekonstrukce 
interiéru restaurace, s cílem umocnit 
definitivně zážitek klienta.“

Restaurace v oblacích

OBLACA

Název restaurace Oblaca je příznačný. Hosté najdou restauraci v jednom z využitelných pater praž-
ské televizní Žižkovské věže, 66 metrů nad úrovní terénu, více než 20 pater nad zemí. Interiér re-
staurace 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 po-
zorovatelům, kterým směrem se právě dívají. Ale výhled není to jediné, co restaurace nabízí. Zdejší 
nabídka specialit výhledu více než konkuruje. Menu lze definovat jako českou reformovanou kuchyni 
se základy francouzské moderní školy vaření. Pod taktovkou šéfkuchaře Lachmana a jeho týmu se 
jeví toto „příbuzenství“ jako skvělý základ pro neotřelé kombinace na talíři. Zmínku si zaslouží nápo-
jový lístek. Tým profesionálních sommelierů pečuje o skladbu vín a výsledkem jejich práce je domi-
nance českých a francouzských vín. Nespornou výhodou je v centru města velké hlídané parkoviště 
pro hosty, doslova 3 kroky od vstupu do podniku. Hostům je k dispozici služba umytí vozu během 
pobytu v restauraci, pozorná uvádějící recepce, vlastní výtah či odvoz limuzínou. To vše podtrhuje 
komfort, který patří ke standardu luxusní restaurace. 

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 • • • • • • •


