TIPY

MÁNES OPĚT OŽÍVÁ
V TĚCHTO DNECH SPOLEČNOST MÁNES GROUP A.S. USKUTEČNILA
DLOUHO OČEKÁVANÉ ZNOVUOTEVŘENÍ PROSTORŮ RESTAURACE
V HISTORICKÉM OBJEKTU GALERIE MÁNES.

K

ulturní, společenská a gastronomická
historie
tohoto objektu sahá až do
roku 1930, kdy byl Mánes
postaven na místě bývalých
Šítkovských mlýnů pro tehdejší Spolek výtvarných umělců Mánes, který
byl založen v roce 1887. Tento objekt
sám o sobě láká návštěvníky svojí architekturou a vnitřní výzdobou
k velkým kulturním, ale i kulinářským
zážitkům. Jeho dominantou je rozlehlá terasa s překrásným výhledem
na okolí Masarykova nábřeží. Z této
terasy mohou návštěvnící pozorovat
proudící Vltavu, novodobou architekturu Tančícího domu dále pak Petřín,
Žofín, Pražský hrad a v neposlední
řadě i Národní divadlo. Při poklidném
výhledu na Vltavu si vychutnáte jedny z nejkvalitnějších steaků z Angus
býků nebo středomořskou kuchyni s grilovanými rybami na vysoce
výkonném grilu Josper. A po dlouhém
dni při západu slunce se můžete na
terase osvěžit jedním z mnoha vín
z místní bohaté nabídky za zvuku
příjemného šumění Vltavy.
Terasa je propojena s prostorem
původní francouzské restaurace,
kterou zdobí osmnáct originálních
fresek od Emila Fily. V novém architektonickém návrhu je tento
prostor zrekonstruován v duchu
české restaurace, která nabízí znamenitou českou kuchyni odkazující
se na tradiční recepty našich babiček
a rozvíjí tak české kulinářské dědictví do vyšší úrovně. Jelikož je
někdy složité českou kuchyni přiblížit i cizincům, je zde připravena nabídka „all you can eat”, kdy
návštěvník má možnost ochutnat
všechny pokrmy v nabídce od předkrmů až po dezerty v neomezeném
množství a poznat tak rozmanitost
české kuchyně, aniž by se musel
„přecpat” jedním velkým pokrmem.
O garanci velkého kulinářského
zážitku se stará ve společnosti
Mánes Group šéfkuchař Jaroslav
Zahálka, který je členem CLUB LES
CHEFS DES CHEFS (klubu, který
sdružuje kuchaře, kteří pracují pro
hlavy státu). Hlavním cílem je čerstvost surovin od českých dodavatelů,
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Hlavní myšlenkou společnosti Mánes Group je, aby se opět v nově otevřených prostorách Galerie
Mánes střetávali lidé s touhou vychutnat si spojení krásy umění a výjimečnou gastronomií.

které ve spolupráci s kuchařským
týmem Jaroslava Zahálky zaručují kvalitu podávaných pokrmů.
Přáním Jaroslava je získat Michelin
star a to v připravovaném nejluxusnějším prostoru celého objektu
Galerie Mánes a to Lounge baru, kde
bude restaurace zaměřena na „fine
dining”. A aby byl kulinářský požitek
úplný, při pohledu na Národní divadlo bude posezení zpříjemňovat
hra na zrestaurované klavírní křídlo Steinway z roku 1897, na kterém
zde hrával Jaroslav Ježek.
Jako poslední prostor, avšak jako
první na očích, je malá kavárna
na rohu Galerie. Zde dříve bývala galerie Mladých a tento odkaz
společnost Mánes Group zachovala
i při výstavbě tohoto Art Cafe. Tato
kavárnička vás upoutá hned na
první pohled svojí geniální polohou
s výhledem na Vltavu a na Národní divadlo a útulným prostředím.
Přes den zde můžete ochutnat jedinečné domácí zákusky a cukrářské
výrobky od paní cukrářky, která
s láskou každý kousek ráno vyrábí
a sama připravuje na pult. Večer se
tato kavárna promění v příjemný
bar s nabídkou skvělých tapas
a výborného pití, který tak vytváří

„meeting point” pro kolemjdoucí na
Masarykově nábřeží u vstupu na
Náplavku.
Ojedinělá
krása
zrekonstruovaných prostor funkcionalistického objektu Galerie Mánes
má v sobě genius loci, odkazující
na historii tohoto slavného místa
a skýtá rozsáhlé využití pro všechny návštěvníky. Ať už jdete za kulturou, kulinářským zážitkem, živou
hudbou, tancem a nebo na firemní
konferenci, vždy bude plno místa
pro všechny. S kapacitou až 1500
lidí je tento objekt jedním z největších v centru Prahy. Vždy zde
pocítíte dech dějin let minulých,
kdy se zde scházeli slavní politici a umělci, jako například Mikoláš
Aleš, Antonín Hudeček, Antonín
Slavíček či Alfons Mucha. Proto
není náhodou, že na výstavbu tohoto objektu přispěl i prezident
Tomáš Garrigue Masaryk.
Hlavní myšlenkou společnosti
Mánes Group je, aby se opět v nově
otevřených
prostorách
Galerie
Mánes střetávali lidé s touhou vychutnat si spojení krásy umění
a výjimečnou gastronomií. Ať
Galerie Mánes opět ožije a opráší
zašlou slávu.

