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

V  majiteli cítím velikou oporu. Jeho zápal 
pro věc je pro nás všechny hnacím motorem. 
Nejraději mám takovou českou kuchyni, v  níž 
se tradiční recept spojí s  moderními postupy. 
Co se týče světové gastronomie, vnímám ji 
jako natolik rozmanitou a  inspirativní, že by 
byla škoda se zaměřovat pouze na určitý směr. 
Mou velkou oporou jsou kolegové, společně 
dosahujeme skvělých výsledků. Zároveň si ale 
uvědomujeme, že současný stav není konečná, 
neustále je co zlepšovat.

Kapacita restaurace: 90

Salónek

Klimatizace

Letní zahrádka

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
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Název restaurace Oblaca je příznačný. Hosté najdou restauraci v  jednom z  využitelných 
pater pražské televizní Žižkovské věže, 66 metrů nad úrovní terénu, více než 20 pater 
nad zemí. 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 geometrické obrazce pouličního osvětlení vytvářejí nenapodobitelné abstraktní obrazce.
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 nápojový 
lístek. Tým profesionálních sommelierů pečuje o  skladbu vín a  výsledkem jejich práce je 
dominance těch českých a  francouzských. Nespornou výhodou je velké hlídané parkoviště 
pro návštěvníky, doslova tři kroky od vstupu do podniku. Během pobytu v restauraci si mohou 
nechat umýt auto, věnuje se jim pozorná uvádějící recepce, k  dispozici je vlastní výtah či 
odvoz limuzínou. To vše představuje komfort, který patří ke standardu luxusní restaurace.

Internetové stránky:
www.towerpark.cz

Adresa:
Mahlerovy sady 1 
Praha 3

Telefon pro rezervace:
210 320 086

Typ kuchyně:
česko-francouzská fúze

Tomáš Lachman 
a Vratislav Gregor
šéfkuchař a majitel (Tomáš nalevo)
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