Praha: Francouzská restaurace Obecního domu v Praze
Secesní restaurace Art Nouveau je nejen špičkou gastronomie v ČR, ale zároveň se může
pochlubit svým celosvětovým architektonickým a slohově ojedinělým stylem.
Samotný Obecní dům byl vystavěn mezi lety 1905 – 1912 a ke slavnostnímu otevření došlo 5.
ledna 1912. Francouzská restaurace původně sloužila jako stánek české kultury a byla
vybudována na základě projektů od architekta Antonína Balšánka a Osvalda Polívky.
Na výzdobě interiéru se podíleli špičkový umělci, včetně Alfonse Muchy. Za hlavní znaky
secesního slohu se považuje ornamentálnost, plošnost a záliba v neobyčejných barvách a
estetickém využití rozličných materiálů, z těchto obecných secesních prvků vychází i
Francouzská restaurace Art Nouveau. Stropy a stěny restaurace doplňuje štuková výzdoba,
dominantním prvkem rozlehlého stropu jsou dvě řady skvostných lustrů a ověsů. Restaurace
se nadále snaží udržet svůj dobový a historický charakter, nalezneme zde původní velká okna
se zimními prosklenými zástěnami a i většina nábytku, čalounění a příborníků je původní.
Celková atmosféra prostor je podtrhnuta geometrickými ornamenty s figurálními dekoracemi
a alegorickými obrazy od Josefa Weniga.
Restaurace se v roce 2014 umístila na seznamu nejlepších restaurací Gault & Millau.

Praha 2010 BANKET – „Champagne Gourmet Menu“
1. menu

Slaný kašmírový puding s čerstvým krabím masem
Marinované mušle Sv. Jakuba s květákovým salátkem, lanýžovým želé a slaninou „lardo di
collonata“ zapékanou kuchařskou letlampou přímo před hosty
Pošírovaný halibut s celerovo-artyčokovým ragú a pěnou z uzených kachních foie gras a před
hosty strouhaným „Smoked Foie Gras Snow“
Kulajda s vajíčkem 65°C/90min, esencí z koňaku a restovanými liškami
Fialkové granité
Telecí koleno dušené na šampaňském a telecí brzlík v krustě z Biscuits Roses de Reims s
restovanými hřiby a bramborovou kaší se šafránem
Šampaňská bublina s karamelovým parfait alla fleur de sel

2. menu

Smažená křupavá krusta plněná šneky
Ústřice Fine de Claire s uzeným lososem a dresinkem z maracuji a tapioky
Grilovaný plátek foie gras na cibulové emulzi, hruška konfitovaná v šampaňském
Polévka z hřebenatek a šafránu s řeřichou vodní
Pečená kambala s Coteaux de Champagne choucroutem a omáčkou s černými perlami
Telecí Tournedos s mrkvovým purée s čerstvým kozím sýrem, mladým artyčokem a
žampionovou esencí
Papriko-zázvorový cheescake se sorbetem z ovčho jogurtu a omáčkou z tonka beans

Praha: Roman Paulus

Šéfkuchař hotelu Radisson Blu Alcron.
Narodil se v roce 1975, vystudoval v Praze kuchařskou školu a následně šel do učení do
hotelu Scholss Durnstein Austria a dalších. Svou kariéru započal na začátku 90. let v
Rakousku a v roce 1999 se přemístil do známého hotelu Savoy v Londýně. Za jeho působení
v hotelu Radisson Blu Alcron získaltřikrát Michelinskou hvězdu.
Je držitel titulu Kuchař roku 2009–2010 a v roce 2004 se stal Mladým manažerem roku
vyhlašovaným Národní federací hotelů a restaurací ČR.

Praha: Jiří Štift

Šéfkuchař pražského hotelu Mandarin Oriental.
Vystudoval v Praze hotelový management a svou kariéru zahájil v pražském hotelu
InterContinental. Později získal místo na palubě proslulé lodi Queen Elizabeth II., po návratu
do Prahy v roce 1999 nastoupil do hotelu Radisson SAS Alcron, kde byl po třech letech
jmenován hotelovým šéfkuchařem. V restauraci Alcron působil šest let a vydobyl pro ni
prestižní cenu Five-star Diamond, kterou uděluje americká Academy of Hospitality Sciences.
Opakovaně získal ocenění ve známém kulinárním průvodci Grand Restaurant pro obě
hotelové restaurace La Rotonde a Alcron.

Praha: Jacques Marie Nicolas Auffray

Šéfkuchař restaurace Art Nouveau v Praze.
Pochází z Francie, v ČR žije přes patnáct let a po celou dobu se věnuje poznávání místní
gastronomie. V roce 1991 začínal v restauraci U Malířů, dále působil v pražské restauraci Le
Bistrot de Marlene na Praze 6 nebo v restauraci Bellevue v srdci Prahy.
Má za sebou rovněž několik stáží ze známých zahraničních restaurací, včetně proslulé
tříhvězdičkové Fat Duck v hrabství Berkshire poblíž Londýna.

