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Naši milí hosté, tentokrát 
jsem to já, kdo píše úvodník 
do našich La Novin. A když 

vidím, kam jsme se díky Vám 
dostali, cítím velkou vděčnost. 

Před více než 10 lety jsem se ocitl 
ve správný čas na správném 
místě a k tomu potkal báječné 
lidi, se kterými jsem vybudoval 
společnost La Place. Tyto noviny, 
stejně jako všechny naše podniky, 
jsou dělané s vášní, úctou a s tou-
hou vykouzlit vám úsměv na tváři. 

Že je naše město krásné v každém 
ročním období, to je známá věc 
pro místní, ale i pro přespolní. 
My bychom byli rádi, kdyby 
vám vlezlo pod kůži nejen naše 
milované město, ale i místa, která 
tu pro vás tvoříme. Ať už taková, 
kde se vždy dobře najíte nebo kde 
se můžete vyspat do růžova a užít 
si pár dní mimo domov.

Díky událostem minulých měsíců 
víme, že už není kam spěchat. 

Tak si pojďme užívat každý den. 
A snad  se nám podaří prostřed-
nictvím našich míst obohatit váš 
den zážitkem z dobrého jídla, pití 
nebo prostředí. 

Protože my pro vás místa k setká-
ní sice tvoříme, ale vy jste jejich 
duší.
Tomáš Vrba

Svátek všech zamilovaných
Blíží se datum 14. února a s ním svá-
tek sv. Valentýna. Tento den byl vždy 
spojován s oslavou lásky a zároveň
s brzkým příchodem jara. Dnes však 
tento svátek spojujeme spíše s dob-
rým jídlem v láskyplné společnosti. 

My v La Place věříme, že není třeba 
mít speciální den k tomu, abychom 
někomu chtěli udělat radost. Na dru-
hou stranu, proč právě na Valentý-

na nepotěšit toho, koho máme rádi? 

Proto pro Vás restaurace Café Oliver 
a Cucina Jídlo & víno jako každý rok 
připravila valentýnské menu. Pro ty, 
kteří by však chtěli zažít něco vyjí-
mečného, nabízíme možnost pobytu 
v našem Mamma's Boutique hotelu 
nebo v Zámeckém penzionu, kde 
jsme pro Vás připravili valentýnský 
balíček.

Tradiční zimní hody v Našem
Hostinci

Nechte se s námi za zvuku 
harmoniky a houslí přenést 
do pravé vesnické zimy. 

Vraťte se do doby, kdy možná i vaše 
babička celý rok krmila pašíka a pak 
se rodina a přátelé sešli na zabijačce.
My k této chutné tradici přidali i gri-
lovačku. A tak se 5.2.2022 můžete 

těšit na grilované prase, krkovičku,
oukrop, jitrnice, škvarkovou pomazán-
ku a mnoho dalších specialit. K tomu si 
můžete dát pár panáčků slivovice a po-
řádný půllitr našeho tankového piva. 

V Našem Vašem Hostinci bude 
veselo, tak si udělejte čas a
doražte!



SNÍDANĚ CAFÉ OLIVER
Říká se, že snídaně je základ dne. Je to energie pro naše tělo, abychom měli sílu
na vše, co nás během dne čeká. V Café Oliver se tímto heslem poctivě řídíme a ve všední 
den i o víkendu si na snídaních dáváme opravdu záležet. Připravujeme je s láskou
a z vysoce kvalitních surovin. Ať už dáváte přednost sladké nebo slané variantě,
ať po ránu tíhnete k lehčím jídlům nebo potřebujete pořádnou porci kalorií, u nás si 
svého favorita jistě najdete!

NA SNÍDANI DO CAFÉ OLIVER MŮŽETE KAŽDÝ DEN V ČASE  8:30 A 10:30  /  1. MIMOSA - Prosecco s pomerančovým freshem  •  2. LÍVANCE s višňovým džemem a tvarohem  •  3. KÁVA LA PLACE  •  4. SNÍDANĚ OLIVER - Bagel 
s pečenými klobáskami a hořčičnou majonézou, smažené vejce, holandská omáčka, čerstvá zelenina  •  5. WAFLE s nutellou a ovocem  •  6. TŘI VEJCE DO SKLA s pažitkou a parmazánem  •  7. VEJCE BENEDIKT - náš muffin, šunka 
od kosti, zastřené vejce, holandská omáčka, listový salát  •  8. SMOOTHIE z manga a červené řepy  •  9. ZDRAVÁ SNÍDANĚ s ovocným chlebem a našlehaným kozím sýrem - pohanka, listový salát, julienne zelenina, ořechy, semínka.
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SLADKÉ MÁMENÍ

Mascarpone dort s malinami a 
mandlemi 
Svěží dort s malinami, jehož základ 
tvoří piškotový korpus a nadýchaný 
krém z mascarpone. Právem se řadí 
mezi naše nejlepší dorty.

Pařížský dort
"Pařížák", jedna z největších klasik 
mezi dorty v našem podání. Čokolá-
dový korpus s čokoládovým krémem 
a navrch čokoládová poleva. Kdo by 
neznal, kdo by nemiloval?

Větrníkový dort 
Náš větrník vypadá trochu jinak, než 
jak ho znáte. Ale chuť odpalovaného 
těsta vrstveného šlehačkou, karamelem 
a vaječným likérem je nezaměnitelná.

Čokoládové, ovocné, tvarohové, 
známé i ty méně známé... to vše
jsou naše La Place dorty. 

Věděli jste, že všechny naše 
dorty, které nabízíme v Café 
Oliver a Cucicna Jídlo & víno si 
můžete objednat i celé domů?

04/02 DJ Angel  Meela & Dave Black
05/02 DJ Patrick  DJ Topic

11/02 DJ Angel  DJ Topic
12/02 DJ Thomas Angello  Pepino Party Seznamka
    Vlad Lauren

18/02 DJ Linkič  DJ Chorche 
19/02 DJ Thomas Angello  DJ Siberier

25/02 DJ Pan Pip  Mathias Rouge & Vlad Lauren
26/02 DJ Thomas Angello  Need No Sleep
    Vlad Lauren, Mathias Rouge, 
    Funspeen & Danny Sawyer

                Radio Stage  HouSe Stage 

PROGRAM '22ÚNOR
F A B R U A R Y

Poděbradská Samička
v La Place
„Proč 902 10, když tu jsou 290 01?“ 
říká Jiří Voříšek, patriot a objevitel 
Poděbradské Samičky. 

Starším ročníkům je toto kalifornské 
město dobře známo ze stejnojmenné-
ho kultovního seriálu z 90. let. Ti mlad-
ší si možná vybaví Sunset Boulevard, 
Rodeo Drive či snad slunné ulice lemo-
vané palmami plné luxusních butiků a 
kabrioletů. 

Na opačné straně Atlantiku pro změnu 
najdete obletovanou lázeňskou koloná-
du, nejednu kulturní památku a spole-
čensky pulsující, přesto klidné město. 
Svůj neodmyslitelný podíl na tom má 
i společnost La Place, která úspěšně 
pokračuje v dlouholeté tradici kva-
litního stolování v našem lázeňském 
městě. Nabízí rozmanitý výběr gastro-
nomických vábniček v prvotřídní kva-
litě, kde si snad každý přijde na své. 
Osobně jsem rád, že prostřednictvím 
Poděbradské Samičky toho mohu být 
skromnou součástí, a všem lázeňským 
návštěvníkům tak dopřát alespoň o troš-
ku lepší zážitek v našem městě.

Kdyby bylo na mně, tak já bych 902 
10 za 290 01 jistojistě nevyměnil. Tam 
by člověk jen stěží hledal jedno pocti-
vě natočené plzeňské z Hostince či 
křupavý loupák z Vilémova. A takovou 
Samičku, tu už vůbec ne.

Užívejte Poděbrady!

Že jsou Vám tyto stejná čísla, 
avšak v jiném pořadí povědo-
má? Jistě, v prvním případě se 

jedná o PSČ města Beverly Hills, v 
tom druhém Poděbrad. 


