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Nezaháleli jsme a přináší-
me vám spoustu novinek! 
Přijďte k nám ochutnat 

skvělou pizzu z nové pece, domácí 
těstoviny vyrobené podle tradič-
ních receptur nebo šťavnaté stea-
ky ze stařeného masa připravené 
na Josper grillu. Naší specialitou 

Objevte kouzlo
piknikového koše
Máte chuť po pracovním týdnu, kdy 
jste přírodu viděli jen z okna kanceláře, 
vyrazit na piknik? Zastavte se pro pik-
nikový koš ve Vilémově pekařství & ko-
loniálu, kde jsou k dispozici každý den.
Máme pro vás připravené dvě vari-
anty, nebo vám jej naplníme čímkoliv 
z naší pestré nabídky.

Na vycházku k Labi, na deku do parku, 
nebo jen tak na zahradu – stylové stolo-
vání kdekoliv v přírodě má své kouzlo.

Piknikový koš si můžete objednat 
telefonicky na čísle 601 531 308.

Polední menu 
v každé restauraci
Vyberte si podle své chuti z bohaté po-
lední nabídky v našich restauracích. 
Každý všední den pro vás připravuje-
me denní polední menu v Našem Hos-
tinci a Café Oliver, kde máte na výběr 
z několika jídel.

V Cucině vám nabídneme zvýhodněné 
polední týdenní menu z našich specialit.

Kromě polední nabídky si samozřejmě 
můžete vybrat z našich stálých jídel-
ních lístků po celý den.

Sledujte aktuální nabídku na    

jsou denně čerstvé ryby a mořské 
plody.
Čeká na vás i rozšířená nabídka 
vín od tuzemských vinařů. Vše 
zaručeně čerstvé, připravené 
s maximální péčí a vášní pro detail.

Přijďte se o tom přesvědčit!

Naši milí zákazníci, drazí 
Poděbraďáci, nejmilejší 
hosté!

Dovolte mi vám nejprve touto 
cestou upřímně poděkovat za 
přízeň, kterou jste nám v po-
slední době zachovávali tím, že 
jste navštěvovali naše výdejní 
okénko. Moc nám to v těžkých 
dobách pomohlo a vážíme si 
vaší podpory.

Pevně doufám, že tato doba už 
končí a co nejdříve budou ote-
vřeny nejen venkovní prostory 
restaurací. Věřte, že se na vás se 
svým týmem velice těším!

Tímto vás zveme do Našeho 
Hostince na něco dobrého 
k jídlu a kvalitně ošetřenou 
tankovou Plzničku.

S přáním všeho dobrého,

Petr „Peet” Urban
Provozní restaurace
Náš Hostinec
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Cucina plná nových dobrot



Petře, jak to všechno začalo?
Roky jsem pekl v Irsku, po návra-
tu do Čech jsem se potkal s Tomá-
šem (majitel La Place), slovo dalo 
slovo a já začal péct chleba pro Náš 
Hostinec. Po chlebu jsme přidali ro-
hlíky a pak i hamburgerové bulky, 
které už jsme dávali nejen do Hos-
tince, ale i do Café Oliver a Cuciny. 
A to už byl jen krůček k vlastní pekár-
ně.
 
Jak vypadá tvůj běžný pracovní den?
Lidé chtějí čerstvé pečivo k snídani 
a to pro nás znamená začínat už v 1:30 
ráno. Musíme zadělávat těsta a napéct, 
aby bylo vše připravené na otevíračku 
v 7:30. Dále dopékáme čerstvé pečivo 
až do odpoledne, aby si mohli nakoupit 
i ti, co se k nám dřív nedostanou.

Kvásek je pekařova chlouba – jak se 
staráte o ten váš?
Náš kvásek je starý 30 let, což je cel-
kem dost zajímavé. Staráme se o něj 
s veškerou péčí a tak nám pěkně roste 
a dělá radost. Moc rádi ho také kousek 
dáme každému, kdo si o něj řekne. Sa-
mozřejmě zdarma... Kvásek se nepro-
dává, ten se musí darovat!

Máš nějaký tip k pečení?
Péct se musí s láskou, to je jediná rada, 
kterou mám.
 
Co bys doporučil ochutnat někomu, 
kdo je u nás poprvé?
Určitě kváskový chléb a pak loupáčky. 
Nebo naše kynuté šneky – máme je ve 
sladké verzi s jablky a rozinkami nebo 
ve slané verzi s cibulkou a škvarky. 
A pak taky rohlíky a bagety a… vlastně 
všechno:-) Nedá se vybrat pouze jeden 
kousek. Všechno máme skvělé!

Jablkový koláč
podle Viléma

Křehké těsto si můžete koupit u nás 
již hotové. Případně, pokud byste si 
vůbec nechtěli špinit nádobí a za-
hřívat troubu, koláč si u nás můžete 
koupit již upečený! 

Těsto
300g hladké mouky, 50g cukru, špet-
ka soli, 230g vychlazeného másla, 
5-8 lžic ledové vody

Jablečná náplň
16 ks nakrájených jablek, 130g cuk-
ru, 60g másla, lžička skořice, karamel 
(může a nemusí být)

Postup
Nejprve vypracujeme hladké těsto. To 
rozdělíme na dva díly. Z jedné půlky 
vyválíme korpus. Cukr smícháme se 
skořicí a přidáme k nastrouhaným 
jablkům spolu s karamelem, máslem 
a  lehce povaříme. Vychladlou směs 
rovnoměrně rozprostřeme na připra-
vené koláčové těsto. Z druhé půlky 
těsta vyválíme plát, který nakrájíme 
na úzké proužky. Ty použijeme navrch 
koláče na vytvoření mřížky. Koláč po-
třeme rozšlehaným vajíčkem a dáme 
péct na 180 stupňů po dobu 45 minut 
dozlatova.

VILÉMOVO PEKAŘSTVÍ & KOLONIÁL
Vilémovo pekařství & koloniál je útulné místo uprostřed lázeňské kolonády, které 
příjemně spojuje klasické pojetí pekárny se současnou představou o moderní kavárně. 
Každý den u nás najdete čerstvé pečivo, sendviče a obložené chleby, tradiční i zdravé 
dezerty, poctivé výrobky od menších dodavatelů a čerstvou kávu.

Petr Šťastný
hlavní pekař



Uvažujete o volbě dárku pro své blízké či 
přátele? Chybí vám inspirace nebo tip 
a nejste si zcela jisti, jaký dárek by byl 

pro vaše nejbližší nejvhodnější? 

Udělejte radost svým blízkým a potěšte je gu-
rmánským zážitkem v podobě dárkového po-
ukazu La Place.

Dárkový poukaz můžete zakoupit  i  uplatnit 
v podnicích Café Oliver, Náš Hostinec, Cucina 
i Vilémovo pekařství & koloniál.
Nabízíme je ve výši 300 Kč, 500 Kč, 1000 Kč 
a 2000 Kč.

Vydává Laplace s.r.o., Palackého 240/20, 290 01 Poděbrady, IČ: 05785189, www.laplace.cz

Poděbrady jsou lázeňské měs-
to vyhlášené nejen minerální 
vodou nebo špičkovou gast-

ronomií, ale i moderní mlékárnou. 
Proto byla jasná volba odebírat 
pro naše provozy kvalitní mléčné 
výrobky Milko z místní mlékárny.

„Věřím v sílu spolupráce a podě-
bradské obzvlášť,“ říká Zdeněk 
Vybíral z Polabských mlékáren. 
„Každý den svážíme čerstvé mléko 
výhradně od českých zemědělců, 
všechno tentýž den zpracujeme 
a výrobky dodáme za čerstva do 

poděbradských provozů,“ vysvět-
luje Zdeněk Vybíral a ke spoluprá-
ci dodává: „La Place je pro mě jis-
tota – kdykoliv si tam rád zajdu na 
něco dobrého, protože vím, že mě 
nikdy nezklamou.“

Ať už tedy dorazíte třeba do Café 
Oliver na kulajdu, dezert Pavlo-
va do Vilémova, nebo svíčkovou 
do Našeho Hostince, tak vězte, že 
v každém tomto jídle najdete čer-
stvou smetanu z Poděbrad. A my 
jsme na to náležitě pyšní.

Na mléko jsou Poděbrady

Dárkové poukazy 
opět v prodeji
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