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Kouzelný podzim v hotelu
Mamma’s

Nalijte si svatomartinské!

Slunečné dny nahradily dny sy-
chravé a to znamená příchod 
podzimu.

Náš boutique hotel Mamma’s obklo-
pený kouzelným prostředím podě-
bradského parku, je ideální místo,
kde zahnat chmury a nabrat síly
na dlouhou zimu. 

Přes den můžete poznávat podzimní

krásy okolní přírody, ať už pěšky 
nebo na kole. Večer se odreagovat a 
prohřát tělo v sauně či vířivce. Dopřát 
si můžete i masáže nebo kosmetiku a 
o gastronomický zážitek se postarají 
v restauraci Cucina, která je součástí 
hotelu.

U nás zaručeně zapomenete na 
podzimní splíny a budete se vra-
cet domů nabiti pozitivní energií.

Svatomartinské hody jsou naprosto 
přirozeným časem bujného veselí
už od dob císaře Josefa. Oslavy 
mladého vína nejsou tedy žádnou 
novinkou posledních let. Už od pra-
dávna platí, že 11. listopadu přijíždí 
Martin na bílém koni a zároveň veze 
nové víno. Svátek oznamuje konec 
sklizně a završení vinařského roku. 
Pojďme to tedy společně oslavit,
setkat se s přáteli, pobavit se a vypít 
nějakou tu sklenku dobrého svato-
martinského vína. Pro tyto mladá 
vína platí bez výjimky, že jsou suché,
lehké a svěží. Láhve se oficiálně 
otevírají 11. listopadu v 11 hodin. 

Pro vinaře je dobré svatomartinské 
víno známka toho, že bude dobrý 
celý ročník.

M ilí čtenáři, píši pro vás 
úvodník do již třetího 
vydání našich La Novin. 

Slunné léto se nám rychle 
přehouplo do podzimu a jsem 
ráda, že zrovna já vám mohu 
představit námi připravené 
novinky mého nejoblíbenějšího 
ročního období.

Nic nedefinuje podzim lépe než 
11. listopad a příchod svatého 
Martina. Pro gastronomii to 
znamená Svatomartinské menu
v doprovodu svěžích mladých vín. 
Každá provozovna pojala menu 
podle svého tak, aby si každý
z vás mohl vybrat. 
Kolonáda v průběhu podzimu 
přímo vybízí svou barevností
k procházce. U nás, ve Vilémově 
pekařství, mohu doporučit na za-
hřátí Vilémovo kakao, svařené 
víno a k tomuto období typické 
dýňové latté. 

Pojďme si společně užít klidné a 
pohodové období před vánočním 
shonem. Nejlépe se sklenkou 
dobrého svatomartinského.

Děkujeme, že vás máme,
Eliška Machková

Svatomartinská pravidla
+ 11. 11. V 11 HODIN
Svatomartinským vínem si lze po-
prvé přiťuknout na svatého Marti-
na 11. listopadu v 11 hodin.
+ VŠECHNY BARVY
Svatomartinské může být červené, 
bílé i růžové. Vyrábí se z odrůd 
Müller-Thurgau, Veltlínské červe-
né rané, Modrý Portugal a Svato-
vavřinské. Je lehké, svěží, s nižším 
obsahem alkoholu, s vyvaženým 
poměrem cukrů a kyselin.
+ JEN ČTVRT ROKU
Svatomartinské by se mělo pít nej-
později do jara následujicího roku.



PODZIMNÍ HODOVÁNÍ
Domácí paštika, pečená husa, tyrolské i chlupaté knedlíky, 
šťávnaté zelí a k tomu svatomartinské rohlíčky jako zákusek - to je 
náš tip na podzimní hody v La Place. Obklopeni přáteli se sklenkou
dobrého vína si u nás můžete oběd protáhnout až do večeře!

Svatomartinské rohlíčky
Tradiční pečivo, které má 

vzhledem připomínat podkovy 
bílého koně svatého Martina.

(Vilémovo pekařství)

Podzimní salát s kozím sýrem a jablky
Je už sice podzim a trochu sychravo, počasí,

kdy moc chuť na salát nemáme...
Ale tento, z nejlepších pod-

zimních surovin, si roz-
hodně zamilujete.

(Cucina Jídlo & 
víno)

Pečená husa
Podle legendy se říká, že husy svatého Martina 
při kázání rušily, a proto nyní odpykávají trest 

na pekáči.
(Cucina Jídlo & víno)

Svatomartinské víno
První víno z podzimní sklizně neod-
myslitelně patří na bohatě prostřený 

stůl a hodování s ním spjaté.

Chlupaté knedlíky
Chlupaté knedlíky patří 

do zlatého fondu tra-
diční české kuchyně. 
Někde se jim říká 
bosáky, někde drbá-
ky nebo klouzáky 
a u nás jednoduše 
chlupaté knedlíky.

(Cucina Jídlo & 
víno)

Tyrolské knedlíky
Typická tyrolská specialita, která 
dokonale ladí s kyselým zelím.

(Café Oliver)

Husí paštika s brusinkami a bylinkovou 
bagetkou

Jeden ze způsobů úpravy svatomartinské husy
je paštika s brusinkami, která je ideální jako

posvícenský předkrm.
 (Náš Hostinec)

Červené a bílé zelí
Zelí patří k huse, stejně jako 

rozinky k vánočce.
(Café Oliver)
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Spojení skvělého jídla a dobrého
vína slovy Honzy Čecha

05/11/2021
PIP / Radio Stage
Mathias Rouge / House Stage

06/11/2021
Patrick / Radio Stage
Tomas Sinn / House Stage

12/11/2021
Anděl / Radio Stage
Topic / House Stage

13/11/2021
Thomas Angello / Radio Stage
MATAMAR & Krais 
& Mathias Rouge / House Stage

19/11/2021
Anděl / Radio Stage
Chorche / House Stage

20/11/2021
Thomas Angello / Radio Stage
Siberier / House Stage

26/11/2021
Thomas Angello / Radio Stage
Mathias Rouge / House Stage

27/11/2021
Patrick / Radio Stage
Vlad Lauren / House Stage

03/12/2021
DJ Angel / Radio Stage
Topic / House Stage

04/12/2021
Thomas Angello
MIKULAŠKA / Radio Stage
Manene & Siberier / House Stage

P R O G R A M
sommeliera a obchodního manažera
La Fattoria, Vino di Vino

To, že na poděbradské kolonádě 
není o dobré jídlo nouze, je pros-
tě holý fakt. Z kolonády se za po-

slední dobu v podnicích La Place stalo 
centrum gastronomického ráje, kde 
vám nabízí rozmanitou nabídku chutí 
od ryze české kuchyně až po světové 
trendy inspirované těmi nejlepšími 
restauracemi. Každý si prostě tady 
přijde na své. Když si k tomu dáte 
ještě skleničku dobrého vína, je váš 
zážitek rázem umocněný a můžete 
zapomenout na starosti všedních dní.

Jsem rád, že právě na stůl v podnicích 
s jasnou myšlenkou, odborným per-
sonálem a důrazem na kvalitu zboží a 
surovin máme možnost přinášet pří-
běhy vín od vinařů, pro které je život 
na vinicích vším. Do České republiky 
se nám daří dovážet jen ty nejprestiž-
nější vinařství se zaměřením hlavně 
na Itálii. S jednotlivými vinaři máme 
po roky spolupráce přátelský vztah. 
Společně se navštěvujeme, známe 
naše rodiny a fungujeme v synergii 
představování jejich vín pro náš trh.

Víno k jídlu prostě neodmyslitelně 
patří a jen ty správné kombinace 
mohou váš pokrm ještě vynést
do astronomických výšin.

V případě zájmu nás kontaktujte:
+420 725 505 148   /   kancelar@laplace.cz

HLEDÁME

BARISTU
nadstandardní platové podmínky, motivační program, dlouhý/krátký týden


