
MIMINOO
Pikniková restaurace na trávě pod Žižkovskou věží.

Restaurace Miminoo, která je součástí projektu Tower 
Park Praha, je vkusně zasazena do zeleně. Součástí re-
staurace je totiž pikniková travnatá plocha o velikosti tří 
tenisových kurtů, která je bohatě vybavena zahradním 
nábytkem, takže zde najdete nejen houpačky a křesla, 
ale také závěsné sítě či piknikové deky. Na celém pro-
storu navíc funguje plnohodnotná obsluha, takže ná-
vštěvníci této unikátní restaurace sedí pohodlně v trávě 
a objednávají si jídlo a pití. Součástí oploceného areálu 
je také minigolfové hřiště. Název restaurace se odvíjí od 
slavných miminek Davida Černého, které po samotné 
Žižkovské věži neustále „šplhají a skotačí“. Tento pohled 
fascinuje každého, kdo se snaží alespoň částečně po-
chopit, co měl svým proslulým projektem umělec David 
Černý vlastně na mysli. V další části exteriéru je umís-
těna zahradní restaurace s kapacitou 100 míst k sezení. 
Venkovní BBQ kuchyně je vybavena grilem na dřevěné 
uhlí a nabízí denní speciality, které jsou vypsané křídou 
na tabuli. Šéfkuchař David Prášek vaří uvolněně podle 
ročních období a podle dostupných surovin. Kuchyně je 
středoevropská. Oblíbená je jeho domácí pasta, napří-
klad těstoviny flambované s  pomocí grappy ve vydla-
baném bochníku sýra Grana Trentino. Šéfkuchař svým 
hostům nabízí také prémiové suroviny ze severní Itálie, 
ať už je to již zmíněný sýr nebo vyhlášený špek z  ro-
dinného řeznictví Tito. Jak sýr, tak špek mohou být pří-
jemným předkrmem, servírovaným s  rajčatovou nebo 
hruškovou marmeládou a  sklenkou poctivého Aperolu 
Spritz. Mezi další speciality Davida Práška patří mořské 
plody, například vynikající chobotnice či kalamáry. Velký 
úspěch u hostů mají také jeho steaky, třeba steak s pep-

řovou omáčkou či steak „Palermo“ servírovaný netradič-
ně s hnízdem pálivých červených špaget. Samostatnou 
kapitolou jsou vyhlášené lahůdky k pivu, studený bůček, 
studený kachní konfit, škvarky v sádle nebo bůček s krá-
líkem, vše podávané na dřevěném prkénku s  chlebem 
od místního, žižkovského pekaře, kam vede vždy první 
cesta šéfkuchaře při ranní procházce. A  velkým hitem 
je také sestava tří mini burgerů v  malé bulce s  dipem 
a domácími lupínky. Po zelené piknikové relaxaci v létě 
přichází zimní romantika, jejíž atmosféru prohlubuje 
jak vánoční strom, tak osvětlené kluziště vytvořené pří-
mo v  areálu restaurace. Když k  tomu připočtete teplý 
punč, grilovanou klobásu, sklenku Bombardina a unikát-
ní zimní kino s nostalgickými filmy, získáte ve výsledku 
úchvatný společenský a gastronomický zážitek, na jaký 
hned tak nezapomenete.
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 www.towerpark.cz

  rezervace@miminoo.cz

 Mahlerovy sady 1 
 130 00 Praha 3

Šéfkuchař David Prášek
Dispozice Miminoo je pro danou lokalitu zcela neobvyklá 
a jedinečná, neboť stojí uprostřed parku, s panoramatic-
kým výhledem do zeleně. Jedná se o největší zahradní 
restauraci v širokém okolí, proto náš podnik slouží pře-
devším k relaxaci a odpočinku. Naše představa o relaxaci 
klienta je doplněna kvalitní gastronomií a servisem, což 
je nedílnou součástí naší koncepce, kterou se snažíme 
plnit a  zdokonalit každým dnem provozu. Dominantní 
produkty osobně dovážíme z  Dolomit a  regionu Lago  
di Garda. Miminoo je vstřícné, útulné, mimořádné.


