
Nejlepší zahradní 
   restaurace v Praze!
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MIMINOO
Za restaurací Miminoo musíte na pražský Žižkov. Nachází se přímo pod jednou z pražských dominant, nepře-
hlédnutelnou 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 přirozené – není to tak 
dlouho, kdy sever Itálie a naše kotlina sdílely společné hranice v rámci Rakousko-Uherska. Hosté tu vedle čes-
ké škvarkové pomazánky mohou ochutnat telecí saltimbocca nebo pizzu. 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.
Doporučujeme skvělou gastronomii přes léto spojit se zajímavou kulturní událostí „Hvězdné léto pod žižkovskou 
věží“. Od 1. července do 2. září můžete na letní scéně Divadla Kalich zhlédnout činoherní představení nebo zajít 
na některý z akustických koncertů.
Do restaurace se dostane metrem trasy A. Ze stanice Jiřího z Poděbrad se dejte ulicí Slavíkova, odbočte doprava 
a ulice Ondříčkova vás přivede až k patě televizní věže.

If you want to go to Miminoo, head to Prague’s Žižkov neighborhood. The restaurant can be found right below one 
of Prague’s dominant features, the Žižkov Television Tower, highly visible from everywhere. The restaurant is set 
in a functional park that can be used by guests all year round. The restaurant’s design was well thought out and is 
modern; a combination of metal, wood and large glassed surfaces connect the exterior with the interior.
The meals that are prepared here benefit from a combination of traditional Czech and Italian cuisines. This con-
nection is natural since not too long ago, northern Italy and the Austro-Hungarian Empire, of which today’s Czech 
Republic used to be a part, shared a border. And so you can find pork rinds next to veal saltimbocca and pizza 
on the menu. The restaurant also serves pasta in various styles and naturally, seafood specialties. This selection is 
completed with meals prepared on an outdoor grill. The beverage list is full of both alcoholic and non-alcoholic 
options. You can get infused water or choose from a wide variety of vintage rums. No Italian garden would be 
complete without light alcoholic cocktails and chilled sparkling wines.
In summer, you can combine an excellent culinary experience with an interesting cultural event entitled "A Starry 
Summer under Žižkov TV Tower”. Between 1 July and 2 September, you can watch an open-air theater perfor-
mance by the Divadlo Kalich ensemble, or enjoy an acoustic concert.
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Miminoo stále zdokonaluje svůj exteriérový provoz 
v zahradě a dle mého je lídrem na celopražské úrovni 
v kategorii kulinářského relaxu v zeleni. Připravovaná 
kuchyně je v  létě především středozemní a  dominuje 
jí velký zahradní gril. V zimě dojde na grilovaná ku-
řata a  další skvělá masa, to vše pro změnu „v  ledové 
bruslící“ zahradě. Celoročnímu programu dominuje 
italsko-česká fúze v  čele s  produkty z  Dolomit, které 
šéfkuchař osobně dováží.

Miminoo has been consistently improving its out-
door operations in the garden and in my opinion, in 
Prague, we lead in the category of culinary relaxation 
in the middle of a  green space. In summer, we cook 
Mediterranean cuisine and use our large garden grill. 
In winter, we grill chicken and other great meat, virtu-
ally on the “ice rink” in our garden. Our year-round 
program is dominated by Italian-Czech fusion with 
a  predominance of products that our chef personally 
imports from the Dolomites.
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Rezervace/Reservations:
+420 210 320 140

Webové stránky/Website:
www.miminoo.cz

Adresa/Address:
Mahlerovy sady 1, Praha 3

Míst k sezení: 35
Seating capacity: 35

Klimatizováno
Air-conditioned

Oddělený salónek
Private lounge

Letní zahrada: 200
Summer Garden: 200

Dětský koutek
Children’s play area

Bezbariérový přístup
Wheelchair access

Víkendový brunch
Weekend brunch


