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Nově otevřená čarodějnická restaurace zařízená v mytologickém stylu, nabízí příjemné
posezení u pravého krbu v centru Prahy. Prostor je situovaný v suterénu historické budovy u
Náprstkova muzea vedle Betlémského náměstí, cca 300m od Karlova mostu. 
Nabízená jídla nejsou nijak vyhraněná, naopak jídelní lístek nabízí průřez tradičními pokrmy
jako žebra, kachna nebo smažený kapr, přes exotické steaky z hada, velblouda, zebry, atp. až
po tradiční dezerty české kuchyně jako jsou lívance s borůvkovou omáčkou a vanilkovou
zmrzlinou. 
Vše dle moderních gastronomických trendů a za velmi rozumné ceny. Obsluha je stylově
oblečená v čarodějnických kostýmech. Jsou zde dostupné tyto extras: . V podniku se točí
Plzeňský Prazdroj  - Černohorský Kvasar 14°.

Komentáře

grap [27. listopad 2011 | 01:35]

Jídlo bylo dobré, prostředí taky, ale kvůli nepříjemné obsluze (slečna, která se chová stylem,
že vy jste tam pro ní a hází kyselé obličeje, především, když jí pak dáte dle jejího výrazu malé
spropitné) tak z toho důvodu do této restaurace již nepůjdu a ani ji nedoporučuji svým
známým.

PetrV [24. srpen 2011 | 01:42]

Nejedná se zdaleka o průměrný podnik, to ne. Jídlo bylo skvělé, ale zařízení podniku je dost
rozporuplné - sice je hrozně \"čarodějnické\" to se musí nechat, jenže je to takové...
překýčované. Židle jak z pravěku, servírka jak z Harryho Pottera, zdi jak z pohádky o drakovi a
zbytek taková nesourodá směska věcí inspirovaných gothikou a sci-fi. No prostě mišmaš z
nejrůznějších obchodů. Celkově interiér vypadá jako poslepovaný stylem \"jak pejsek a kočička
zařizovali restauraci\" a alespoň mě to znatelně kazilo celkový odjem z návštěvy restaurace.

lenahroskova [27. prosinec 2010 | 23:05]

Minulý týden jsem navštívila tento nově otevřený podnik, který nahradil původní Kardamon
klub. Hned po vstupu mi vyrazila dech skvěle oblečená čarodějka, tedy servírka. Celý podnik je
krásně útulný a je v něm plno čarodjnických rekvizit jako kotlíky, sovy, lebky atd. Jídlo bylo
výborné a tak nezbývá než vřele doporučit tuto restauraci. Určitě zase zajdeme.
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