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Adresa:
Mahlerovy sady 1
Praha 3

Telefon pro rezervace:
210 320 140

Internetové stránky:
www.miminoo.cz

Typ kuchyně:
středozemní

Za restaurací Miminoo musíte na pražský Žižkov. Nachází se přímo pod jednou z pražských 
dominant, nepřehlédnutelnou žižkovskou televizní věží. Restaurace je zasazena do funkčního 
parku, který slouží hostům po celý rok. Design restaurace je povedený a moderní; kombinace 
kovu, dřeva a velkých prosklených ploch přirozeně propojuje exteriér s interiérem.
Připravované pokrmy těží ze spojení tradiční české a  italské kuchyně. Toto spojení je přiro-
zené – není to tak dlouho, kdy sever Itálie a  naše kotlina sdílely společné hranice v  rámci 
Rakousko-Uherska. Hosté tu vedle české škvarkové pomazánky mohou ochutnat italský Tito 
Tartufo Salami, tedy salám s lanýži, podávaný s nakládanými okurkami cornichons. Menu dále 
nabízí těstoviny v různých úpravách a samozřejmě mořské speciality. To vše doplňuje nabídka 
pokrmů z venkovního grilu. Nápojový lístek je 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.

Miminoo stále zdokonaluje svůj exteriérový 
provoz v zahradě natolik, že je jistě lídrem na 
celopražské úrovni v  kategorii kulinářského 
relaxu v  zeleni. Novinkou je zimní alternativa, 
tedy Miminoo Ice Aréna, v jejímž rámci mohou 
naši klienti přímo v  prostorách zahradní re-
staurace bruslit na veliké a kvalitní ledové plo-
še. Kuchyně je v  létě především středozemní 
a dominuje jí velký zahradní gril. V zimě dojde 
na grilovaná kuřata a další skvělá masa, to vše 
pro změnu „v  ledové bruslící“ zahradě. Celo-
ročnímu programu dominují produkty z  ital-
ských Dolomit, které šéfkuchař osobně dováží.

Kapacita restaurace: 35

Salónek

Klimatizace

Letní zahrádka: 200 míst

Bezbariérový přístup a WC

Denní/sezónní nabídka

Bezlepkové menu

Vegetariánské menu

Brunch

Možnost rezervace stolu

Platba platební kartou

Romantická večeře

Dětský koutek

Valet Parking

Limousine servis

Vratislav Gregor
majitelMIMINOO GARDEN RESTAURANT


