
Minulý rok jsme se rozhodli, že 
je škoda nevyužít krásného 
okolí našeho pekařství a na-

bídli jsme našim hostům možnost ob-
jednat si u nás piknikový koš. Příjem-
né prostředí lázeňského parku k tomu 
přímo vybízí!
Pokud budete mít zájem této služby 
využít, máte dvě možnosti jak na to. 
V případě, že se rozhodnete včas a 
objednáte si piknikový koš minimál-
ně den dopředu, nabízíme možnost 
výběru ze 3 cenově odstupňovaných 
variant. Ty zahrnují jak dobroty naší 
výroby, tak i ochutnávku produktů
z koloniálu. Při převzetí zaplatíte 

vratnou zálohu 1000,- Kč, dostanete 
plný koš a deku, a pak už si můžete 
užít kombinaci čerstvého vzduchu a 
dobrého jídla.
Pokud se pro piknik rozhodnete spon-
tánně a nestihnete si koš objednat den 
předem, nezoufejte! Rádi Vám za vrat-
nou zálohu půjčíme koš s dekou a vy 
si u nás na místě vyberete ze slaného 
a sladkého pečiva, koláčů, nabídky 
koloniálu i kávy a přizpůsobíte si ná-
plň koše podle aktuální chuti a nálady.

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





Mateo, jak se italský pizzař dostane
na poděbradskou kolonádu?
Přijel jsem učit kuchaře z restaurace 
Cucina pravou římskou pizzu a tak se 
mi u Vás líbilo, že jsem tu zůstal.
 
Pizza v Cucině je k dostání jen v určitý 
čas. Je to podle nějakého italského 
zvyku nebo z jakého důvodu?
Těsto na pizzu nevydrží celý den, 
ale maximálně 3 hodiny a v létě ještě 
méně... těsto je v teple “kaput” jako my 
lidi (směje se). To je ten důvod, proč 
těsto připravuji 2x denně. Aby bylo 
pořád plné života.

Jakou pizzu bys nám doporučil?
Pizzu Margaritu! Když chcete poznat, 
jestli je dobré těsto, zkuste právě tu. 
Když ta je dobrá, pak budou všechny 
pizzy dobré.

Na co by jsi chtěl nalákat naše hosty 
do Cuciny?
Italové žijí jako jedí. Máme jídlo v srdci
a na dobré jídlo lákat nemusíme.
Přijďte a uvidíte.
 
A máš nějaké životní motto?
Mangiare, bere, dormire!
(Překlad: Jíst, pít, spát!)

Matteo Barbasini
pizzař
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