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Jaro na talíři v Café Oliver

Konečně je tu jaro, které se ob-
vykle nese ve znamení svěžes-
ti a čerstvé energie – a to ne-

jen venku, ale i na talíři . V kuchyni 
se dostávají ke slovu pokrmy plné
vitamínů a čerstvosti, s důrazem
na zdravou výživu. 

Zelená na talíři nejsou jen saláty,
i když i těch máme bohatý výběr.

Můžete ji přidat i v podobě medvědí-
ho česneku, mladého chřestu, špená-
tu či různých bylinek.

Šéfkuchař Antonín Bokštefl pro Vás 
se svým týmem stále připravuje spe-
ciální nabídky ze sezonních surovin
a tak u nás můžete ochutnávat jedi-
nečné delikatesy, které s jarem při-
chází.

Vážení čtenáři, gastrola-
bužníci místní i přespol-
ní. Je mi opravdu velikým 

potěšením přivítat vás v jarním 
vydání našich La Novin.

Slunce zalilo poděbradskou 
kolonádu, která s příchodem 
teplých dní začíná rozkvétat 
a probouzet se do jara. Stejně 
jako naše milované Poděbrady, 
tak se k životu začínají probou-
zet i naše restaurace. Po dlou-
hé zimě se konečně můžeme 
posadit na zahrádkách a oku-
sit naše jarní novinky, plné ba-
rev a svěžesti.

Nezaháleli nejen naši  šéfku-
chaři, ale ani my na Zámec-
kém penzionu. Ať už se chcete 
nechat hýčkat domácí atmosfé-
rou, privátním wellness, nebo 
masáží na míru, jste u nás
správně. 

Přeji si, aby letošní jaro bylo 
pohodové a my Vás mohli i 
nadále vítat v našich místech 
k setkání.

Tereza Hájková

Vilémovský
vymazlený mazanec
Tradičně se peče na Bílou sobotu, ale 
u nás mazanec najdete na pultě už 
mnohem dřív.

Věděli jste, že mazanec se odlišoval 
podle toho, pro koho se pekl?
Pro chásku a čeledíny to bylo obyčej-
né kynuté těsto. Ale pro návštěvy a 
hospodáře se pekl mazanec s rozin-
kami a oříšky.

A ve Vilémově Vás přesně takový 
vymazlený mazanec s rozinkami a 
oříšky čeká.

Sledujte aktuální nabídku na    

PRYČ
s jarní únavou
Doplňte energii a užijte si chvíli jen 
pro sebe!

Rádi se o Vás postaráme na Zámec-
kém penzionu, kde jsme si připravili 
pobytové balíčky nabité masážemi, 
privátním wellness a báječnými sní-
daněmi. Naší novinkou jsou ručně 
sbírané bylinky, které Vám báječně 
hydratují a detoxikují pokožku. Sa-
motná bylinková masáž uvolní napě-
tí a odstraní stres. Budete se cítit jako 
znovuzrození. 

Je to i báječný tip na dárek pro Vaše 
blízké!



signature cocktail LIPO 
4cl Finlandia
2cl Bols Peach
2cl čerstvá limeta
1cl cukrový sirup
4cl brusinkový džus

06/05    DJ Angel   DJ Topic
07/05    DJ Thomas Angello DJ Chosse Martinez

13/05    DJ Thomas Angello DJ Chorche
14/05    DJ Linkič    David Nováček & Meela
    
20/05    DJ Patrick   Vlad Lauren 
21/05    DJ Thomas Angello  Lucca & Ladida
      Siberier & Mathias

25/02    DJ Angel   Mathias Rouge
26/02    DJ Patrick    Beats 4 Love Warm Up

    Radio Stage   HouSe Stage 
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CHARLES BAR MUSIC & COCKTAILS
Dnes už legendární poděbradský 

bar pod taktovkou hlavního bar-
mana Filipa Káninského doslova 

kvete před očima. Za těch x let, co bar
pod zámkem baví lidi, se změnil nejen ma-
jitel a název baru, ale i interiér a koncept. 

“Dnes už nejde o to, se v baru jen opít, 
bar musí dobře vypadat, mít skvělý pro-
gram a Dj’s. Barmani musí umět nejen 
míchat koktejly, ale být i na stejné vlně
s hosty. A to u nás funguje na sto procent, 
protože se tu všichni známe. Charles Bar 
není typicky anonymní bar, naše domá-
cí atmoška ho odlišuje od jiných,” říká 
Filip, který má za sebou 6 let barmanské 
praxe na zaoceánské lodi. 

Takže ať už máte chuť na klasické kok-
tejly nebo naše signature drinky, chcete 
si poslechnout dobrou hudbu nebo jen 
tak vypnout a posedět s přáteli, je tohle 
naše další místo k setkání a povyražení 
"ideální volbou". 
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Vážení čtenáři, ráda bych Vám 
dnes představila salon Estee 
Spa, který bude slavit nyní

v květnu rok od svého otevření.  My-
šlenka otevřít Estee Spa vznikla před 
několika lety, kdy jsem se intenzivně 
začala zabývat myšlenkou nabíd-
nout "tak trochu jiné služby". Našim 

klientkám nabízíme procedury, kte-
ré mají okamžitý vliv na zlepšení sta-
vu pokožky. Jednoduše se snažíme 
navrátit pokožce krásu a zdraví. Pra-
cujeme s přípravky, které jsou spíše 
dermokosmetologické a tudíž nemají 
nežádoucí vedlejší účinky a jsou bez-
pečné.
V Estee Spa se neustále zlepšujeme 
a pro letošní jaro jsme si připravili 
nová ošetření, jako například lymfa-
tickou manuální masáž těla.
Spokojenost našich klientek je prio-
ritou a máme radost, když se k nám 
vrací znovu jezdí za námi z různých 
koutů republiky.  Našli jsme úžasné 
útočiště v hotelu Mamma's, jednom 
z mnoha podniků skupiny La Place, 
kde se snoubí elegantní design, ale 
i špičková gastronomie v restauraci 
Cucina jídlo&víno. Ve vedlejším pe-
kařství Vilémovo pak naše klientky 
mohou nakoupit domácí koláče a vý-
borné pečivo. Je-li mottem skupiny 
La Place "místa k setkávání" platí to 
jednoznačně i pro Estee Spa.

Krásné jaro.

v našem Mamma's Boutique Hotelu 

Návrat krásy a zdraví
v Estee Spa 

+420 731 656 666  •  hotel@laplace.cz  •  hotelmammas.cz

masáže • wellness • gastronomie
Váš pokoj je připraven!

Mamma’s Boutique Hotel
Náměstí Tomáše G. Masaryka 895

SMAŽENÝ SÝR 
V BULCE

aneb rychlovka
 do ruky od Lupiče

• Domácí bulka z Vilémova pekař-
• ství sypaná sezamem
• Pořádný kus eidamu v trojobale 
• smažený do zlatova
• Sladkokyselý relish z rajčat a
• sušených meruněk
• Čerstvý list salátu Lollo Biondo
• Nakládaná kyselá okurka

V naší nabídce vždy naleznete
polévky dle denní nabídky,
plněné tortilly, hamburgery, hot 
dogy, vegetariánské pokrmy a 
rychlovky na grilu.


