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Nejraději máme takovou českou 
kuchyni, v níž se tradiční recept spojí 
s moderními postupy. Co se týče svě-
tové gastronomie, vnímáme ji jako 
natolik rozmanitou a  inspirativní, že 
by byla škoda se zaměřovat pouze 
na určitý směr. Naší velkou oporou je 
zázemí společnosti a  hnacím moto-
rem jsou kolegové, společně dosahu-
jeme skvělých výsledků. Zároveň si ale 
uvědomujeme, že současný stav není 
konečná, neustále je co zlepšovat.

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 restaurace je vzdušný 
a moderní, s neopakovatelným výhledem na hlavní město.
Výhled samozřejmě 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 
Tomáše 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, a  to doslova tři kroky 
od vstupu do podniku. Hostům se věnuje pozorná uvádě-
jící recepční, k dispozici je vlastní výtah či odvoz limuzínou, 
a kdo chce, nechá si během pobytu v restauraci umýt auto. 
To vše představuje komfort, který patří ke standardu luxusní 
restaurace.

The restaurant can be found in one of the few occupiable 
spaces in the Žižkov TV tower, 66 meters (more than 10 sto-
ries) above ground level. The restaurant’s interior is airy and 
modern and offers a unique view of the city spreading out 
below.
The view is not the only attraction here. The selection of spe-
cialties more than holds its own. The menu can be described 
as modified Czech cuisine incorporating the fundaments of 
modern French cooking. Chef de Cuisine Tomáš Lachman 
and his team turn this combination into original creations 
on plates. The drink list is also worth mentioning. A  team 
of professional sommeliers oversees the wine selection and 
the result of their work is a list predominated by Czech and 
French wines. One of the restaurant’s undisputable advan-
tages is its large guarded guest parking area, located liter-
ally three steps from the door. While you are enjoying your 
meal, you can have your car washed. When you enter, you are 
greeted by an attentive receptionist and the restaurant has 
its own private elevator and limo service. All these conveni-
ences are available at this luxury restaurant.

OBLACA

We prefer Czech meals where a tradi-
tional recipe is combined with modern 
preparation techniques. As far as inter-
national cuisine goes, We think it is so 
diverse and inspirational that it would 
be a shame to just focus on a particu-
lar trend. We enjoy the supportive 
environment the company provides, 
and my driving force is my co-workers. 
Together we achieve great results. We 
are also aware that we have to work to 
continually improve.

Typ kuchyně: česko-francouzská fúze
Cuisine: Czech-French fusion

Rezervace/Reservation:
+420 210 320 086

Majitel, F&B manažer a šéfkuchař/Owner, F&B Manager and Head Chef

Adresa/Address:
Mahlerovy sady 1, Praha 3

Webové stránky/Website:
towerpark.cz

Snídaně: nepodává se
Breakfast: Not served

Oběd: denně
Lunch: Daily

Večeře: denně
Dinner: Daily

Oddělený salónek
Separate Lounge

Letní terasa
Summer Terrace

Míst k sezení: 90
Seating Capacity: 90

Klimatizováno
Air Conditioned

Parkování s obsluhou
Valet Parking

Víkendový Brunch
Brunch

Bezbariérový přístup
Wheelchair Access

Dětský koutek
Children’s Corner

VRATISLAV GREGOR, JAKUB 
KOČÍ a TOMÁŠ LACHMAN


