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Středomořská atmosféra 
na lázeňské kolonádě 

Teplé večery nám každý rok 
přináší spojení dovolenkové 
atmosféry a dobrého jídla.

Pomalé večeře na venkovních za-
hrádkách jsou přesně tím zážitkem, 
kterého se u nás nemůžeme nabažit. 
Ve srovnání se středomořskými stá-
ty se nám takových večerů nedostá-
vá tolik, kolik bychom všichni chtěli. 
Tak si těch pár desítek kouzelných 
večeru pojďme společně pořádně 
užít.

V Česku máme léto hlavně spojené 
s grilováním, ale někdy je jednoduše 
chuť na nápaditější pochoutky.
A tak přijměte pozvání na zahrádku 
Cuciny jidlo & vino nebo Café Oli-
ver, kde se jako mávnutím kouzel-
ného proutku ocitnete v restauraci 
připomínající tu přímořskou.
Od různých salátových “Bowls “
po bohatou nabídku ryb a mořských 
plodů tu můžete nasát tu pravou let-
ní atmosféru.

Vůně léta v Bistru U Lupiče

Kdo by se netěšil na dobroty 
opékané na grilu? Bez toho 
už si snad ani nikdo léto neu-

mí představit. Ať už je to maso, sýry 
nebo zelenina na grilu, voní a chut-
ná všechno.
A tak pro Vás máme během celého 
léta připravený gril, kterému vládne 
náš šéfkuchař Ríša. K tomu přidejte 

vychlazenou dvanáctku a hned se 
Vám tento způsob léta bude zdát 
mnohem šťastnějším.
Dorazit můžete i s dětmi, které jistě 
ocení zmrzliny a naše domácí limo-
nády.
Tak si pojďte užít léto na břehu 
Labe v našem bistru, kde čas plyne
podle Vás.  

Vítejte v letním vydání La 
Place novin! Toto období 
je mým nejoblíbenějším 

a tak jsem moc rád, že právě já 
otevírám letní číslo. 

K létu jídlo a víno neodmyslitel-
ně patří. Vždyť, kdy jindy si do-
přát posezení venku od ranní 
snídaně až do pozdně večerní 
sklenky vína?
U nás v Cucině Vás kromě gas-
trozážitku a krásného výhledu 
do parku čeká také bohatá na-
bídka kvalitních vín, které pro vás
pečlivě vybíráme od českých 
rodinných vinařů přes toskán-
ské vinice až po francouzské vi-
naře, které pojí s vínem stoletá 
historie. 
A tak, ať už půjdete k nám do Cu-
ciny nebo do jiného místa sku-
piny La Place, určitě ochutnej-
te sklenku dobrého vína, která 
dle mého dokáže umocnit ten 
pravý zážitek z jídla.

Za každým dobrým vínem se 
ukrývá příběh, který můžete 
poznat třeba právě u nás. 
Těšíme se na Vás!

Dominik Bouma
Manager Cucina, sommeliér a

milovník vína



Chcete zpomalit čas a užít si pár letních dnů v našem 
lázeňském městě, mít výhled na zelený park a vy-
chutnat si chvíle s rodinou nebo jen tak ve dvou? 

V našem butikovém hotelu Mamma's jsme připraveni udě-
lat vše proto, aby jste se cítili jako doma a vraceli se od nás 
nabití energií. 
Ráno vás čeká skvělá snídaně, přes den můžete nasát at-
mosféru prosluněné kolonády, dát si piknik v parku nebo 
si u nás zapůjčit kolo a využít tak možnost prozkoumat 

Poděbrady a blízké okolí trochu jinak. Večer můžete za-
končit dobrou večeří v naší hotelové restauraci Cucina a 
vydatným spánkem na našich luxusních postelích s prvo-
třídním povlečením, odkud se vám nebude chtít vstávat.

Kdo říká, že nejlepší dovolená muže být jen za hrani-
cemi? Zkuste pár dní u nás a uvidíte, že i když Podě-
brady nejsou jen na srdce, Vaší srdcovou záležitostí 
se stanou.

ZA HRANICEMI VŠEDNÍCH DNŮ
Letní dovolená v Mamma's Boutique Hotelu a ješte něco malého

Pavlova je úžasný lehký 
dezert, ideální právě 
do letního počasí.

Jde o sněhový dort doplněný 
šlehačkou a čerstvým ovo-
cem. Pavlova je uprostřed 
měkká s pevnou krustou ko-
lem, která pod dotekem vid-
ličky nezaměnitelným způso-
bem zapraská.

Dort nese pojmenování po slav-
né ruské primabaleríně. Tou 
byla Anna Pavlova a dort má 

svým tvarem připomínat její 
nadýchanou baletní sukni. 

Tento dezert právem dostal 
svět a my Vám ho nabízíme 
nejen v klasické verzi v Café 
Oliver, ale i v mini verzi v Cu-
cina jídlo & víno. 

A malý tip pro Vás… Pokud 
je před Vámi oslava naroze-
nin, svatba nebo jiná oslava, 
nechte pečení na nás a my 
Vám připravíme dort či mini 
dezert dle Vašeho přání. 

Božská Pavlova z kolekce
La Place dortů
Legendární  dezert, který bere dech

Zažeň žízeň jedním oroseným

Sednout si na jedno hezky oro-
sené pivko na čerstvém vzdu-
chu – to je to, co všem pivařům 

v chladných měsících tak chybí. 
Tekuté zlato přece chutná nejlépe 
venku s přáteli, za slunečného dne 
nebo vlahé letní noci.

V Našem Vašem Hostinci točíme 
pivo přímo z tanku, což je na chuti 
opravdu znát. Pro dokonalý zážitek 

si buďte jistí, že pivní sklo bude před 
čepováním mokré a nachlazené. 
Víte proč? Aby nepadala pěna, pivo 
nezvětrávalo a udrželo si správnou 
teplotu. 

A pro fajnšmekry tu máme náš 
Metr piv. Je to netypická dár-
ková poukázka na 9 orosených 
hladinek a velký panák rumu 
nebo zelené. 

BEST OF
NÁŠ HOSTINEC

SVÍČKOVÁ NA SMETANĚ
s naším bylinkovým knedlíkem, 

brusinkami a citrónem

NAŠE ŠPIČKA
s koňakovým
krémem

TRHANÉ VEPŘOVÉ MASO v rozpečené 
bagetě s chedarem, smaženou cibulkou
a pikantní majonézou,
se smaženými
hranolky

KRÁJENÝ UTOPENEC 
v našem pikantním 

octovém nálevu s 
cibulí, náš chléb

domácí
bramborové
CHIPSY

panák "ZELENÉ"

tanková
PLZEŇ



Než začal působit v La Place
budoval kariéru v top 
pražských restauracích. 
Zkušenosti sbíral nejen
v klasických restauracích, 
ale i v netradičně veganských.
Gurmán, šéfkuchař Našeho 
Hostince a Café Oliver, otec 3 
dětí, tak trochu puntičkář a 
věčný optimista.. To vše 
a mnohem víc se skrývá
pod jménem Antonín 
Bokštefl.

S kuchařem Antonínem Bokšteflem (38) jsme si povídali nejen 
jaké panují vztahy v kuchyni, jak skloubit velkou rodinu s prací,
ale i třeba jak vidí soutěž Masterchef nebo jak se plní sny.

MASOŽRAVCE V SOBĚ NEZAPŘU
Antonín Bokštefl

Dá se tohle tohle pracovní tempo 
vůbec skloubit s rodinným živo-
tem?
Jde to, mám kolem sebe tým, na který
se můžu spolehnout, a o to je to 
snazší. Navíc si vše řídím z Hos-
tince a pak už jen kontroluju fi-
nální produkt. Samozřejmě jsem 
si musel s týmem nastavit nějaké 
organizační věci, které chvilku 
trvají, ale dnes už mohu říct, že 
jsme sehraní a všechno skvěle 
funguje.

Jaký jsi šéf?
Přísný. Ale zase na druhou stranu 
umím i pochválit a myslím, že do-
kážu namotivovat.

Panuje pod tvým vedením ku-
chyni rodinná atmosféra?
Ne!
Jakmile začne rodinná at-
mosféra, tak si každý dělá co 
chce a to nejde. Nicméně si 
myslím, že tu máme nadstan-
dartní vztahy a třeba já se
do práce vážně těším.

Máš 3 děti... šéfuješ kuchyni
i doma?
Ani ne, doma vaří moje žena.
V létě griluju, ale naší kuchyni 
vládne manželka. Nejradši vaří 
takové to české rizoto s kuřecím 
masem  a mraženou zeleninou.

Co by jsi dělal, kdybys nebyl ku-
chař?
A víš, že nevím? Asi nic (smích). 
Opravdu nevím, já chtěl být ku-
chař od vždycky. Od 2 let jsem 
věděl, že chci vařit. Můj nevlastní 
táta byl kuchař, vařil jsem s ním, 
koukal mu pod ruce a strašně mě 
to bavilo. Nikdy jsem o ničem ji-
ném ani neuvažoval.

Takže se Ti vlastně splnil sen...
No vidíš... vlastně ano. 

Jaké jídlo máš nejraději?
Svíčkovou!! Nejvíc! I ji nejraději 
vařím.

A co by jsi nikdy nepozřel?
To rizoto s mraženou zeleninou 
(smích).

Jak vidíš polední menu, jsi pro 
nebo proti? 
Nevadí mi, je to byznys jako každý
jiný. Navíc nám to přitáhne hos-
ty. Slyší na zvýhodněnou cenu, 
ale pak ochutnají a vrací se. Pak 
přijdou třeba i na večeři, proto-
že vědí, že se u nás dobře nají.
Určitě je pro každého kuchaře 
příjemnější vařit Á la carte, kde si
s tím jídlem můžeš víc hrát, hezky 
ho naservírovat. Host si ho i jinak 
vychutnává, má na to víc času a 
celkově si jídlo užije. Ale v zása-
dě nic proti polednímu menu ne-
mám. 

Vaříš víc jak 20let... změnilo se za 
tu dobu něco v českých kuchy-
ních nebo jinak, změnil se český 
strávník? Je pořád nejoblíbenější 
české jídlo smažák? 
Je to víc otevřené, je víc možností. 
Dneska si člověk už může vybrat 
a jít vyloženě tam, kde dostane to, 
na co má zrovna chuť. Ve stejný 
den můžu nasmažit horu řízků a 
smažáků v Hostinci a o kus dál
v ten stejný den nadělat tisíce 
Poke Bowl v Café Oliver. 
To, co se posunulo v gastru je tře-
ba způsob servírovaní. Je mož-
nost s jídlem si víc hrát, nejen 
s chutí, ale i s tím jak finální pokrm
na talíři vypadá. V dnešní době 
sociálních sítí, díky kuchařským 
pořadům, časopisům... díky tomu 
všemu je všude kolem nás spous-
ta inspirace. 

Tím mě přivádíš na otázku, co 
říkáš na kuchaře, kteří projdou 
např. Masterchefem. Jak na ně 
koukáš ty, jako kuchař se zkuše-
nostmi a letitou praxí v provozu? 
V zásadě nic proti tomu nemám. 
Nekoukám na to. Ale kolikrát je 
lepší člověk, který má chuť vařit, 
ale nemá ani školu, ani praxi, než 
vyhořelý kuchař, který vaří jen ze 
setrvačnosti. Určitě jsem spíš pro 
to, aby se člověk vypracoval než 
se udělal na jedné soutěži. On je 
ten stres v provozu fakt něco jiné-
ho než před kamerami, ale jestli 
na provoz máš nebo nemáš se stej-
ně ukáže čas.

Máš kuchařský vzor?
Vzor ne, ale mám rád Ramseyho, 

jeho práci. Inspiraci chytám 
spíš v hlavě a ze zkušeností.

Trend vařit bez mouky, bez 
laktózy, bez masa...
Já jsem zastáncem toho, že
každá surovina je fajn a
každá má svoji funkci. Mouka
do chleba prostě patří, ale 
do omáčky už ne. Což byl pro-
blém minulého režimu, kdy se 

právě třeba mouka dávala všude, 
protože to bylo levný a rychlý. Do-
chucovadla byla v každé kuchyni. 
To už dneska naštěstí neplatí. Va-
řit se dá určitě bez masa, bez mou-
ky, ale žádná náhražka pokud to 
není vyloženě ze zdravotních dů-
vodu nebo z životního přesvědče-
ní není potřeba vyhazovat. Jen je 
potřeba nad vším přemýšlet. Proč 
zahušťovat moukou, když je mno-
hem chutnější použít rozmixova-
nou zeleninu. A tak je to se vším.

Co bys řekl začínajícím kucha-
řům?
 Ať makaj, ať otevřou hlavu k tomu, 
aby se něco naučili, ať ze začátku 
nezůstavají dlouho na jednom 
místě, aby čerpali inspiraci odkud 
můžou. Je to dřina, ale vidíš za se-
bou tu práci a když lidem chutná, 
je to prostě skvělý.

Dlouhé roky jsi vařil v Praze, což 
je tak trochu Mekka české gast-
roscény. Proč jsi odešel?
Praha je jeden velký stres, každý 
někam pospíchá, práce je pod ší-
leným tlakem, na tvoje místo čeká 
další zástup lidí. Se ženou jsme čas-
to jezdili do Poděbrad na výlety, 
hrozně se nám tu líbilo a vždy jsme 
si říkali, že až budeme mít děti, tak 

se sem odstěhujeme. Pak se narodil 
první syn a my se rozhodli žít víc
v klidu. Ještě další dva roky jsem 
dojížděl do Prahy a když se objevi-
la nabídka práce do Hostince, tak 
to byla jasná volba.
A jsem za to moc rád.

Děláš šéfkuchaře dvěma restaura-
cím, dvě různé kuchyně, dva pra-

covní kolektivy... jak se to vlastně sta-
ne, není to tak trochu schizofrenie?
Vlastně ani není... Roky jsem sbí-
ral nějaké zkušenosti a tady mám 
možnost všechno uplatnit. Baví mě 
ten větší tým lidí, ta různorodost 
kuchyní. V Hostinci jsou česká jíd-
la, které miluju a v Oliveru je víc 
světové kuchyně... můžeme experi-
mentovat, kombinovat chutě. 

"Kolikrát je lepší 
člověk, který má 
chuť vařit, ale
nemá ani školu, ani 
praxi, než vyhořelý 
kuchař, který vaří 
jen ze setrvačnosti."



Naše cesta započala v roce 2009, kdy jsme kávou 
začali naplno žít. Od té doby jsme ušli dlouhou 
cestu a poznali velké množství příběhů, které nás 

motivovaly k založení nové etapy. Jsme rodinná pražírna 
MIA COFFEE, kde je pražení kávy založené na zkušenos-
tech, preciznosti, a především výběru kvalitních zrn.
Kávová zrna dovážíme od farmářů z celého světa, která 
procházejí precizním výběrem. Zrna denně pražíme, díky 
čemuž získáme jejich jedinečnou chuť a aroma, které si 
pak můžete vychutnat ve Vašem šálku.
Naše spolupráce s La Place se stala naši srdcovou záleži-

tostí. S lidmi v těchto podnicích jsme si opravdu “sedli” a 
nebojíme se tvrdit, že přerostla v přátelství. 

Na La Place se nám nejvíce líbí ta různorodost. V Hostin-
ci si můžete dopřát famózní pivo, o pár kroků dál koupit 
čerstvý chléb u Viléma, dojít na ten nejlepší dort s kávou 
do Olivera a večer zakončit bezchybnou večeří v Cucině. 

A v každém z těchto podniků si můžete vychut-
nat i naše MIA COFFEE.

foto Kryštof Susa

Káva sbližuje
aneb spojení MIA COFFEE a LA PLACE slovy Michala Nováka
majitele Liberecké pražírny Mia Coffee
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Příjemné prostředí kolonády a letní počasí přímo láká k posezení v trávě. Ve Vi-
lémově pekařství jsme proto využili příležitost, kterou poděbradský park nabízí a 
připravili jsme si pro Vás nabídku pikniků. Oslava narozenin, brunch, romantika 
ve dvou - stačí říct a my Vám připravíme piknikový koš přesně pro Vás. Pro zájemce 
máme dvě možnosti. V případě, že si objednáte koš den dopředu, nabízíme možnost 
výběru ze 3 variant. Ty zahrnují nejen dobroty naší výroby, ale i produkty z koloni-
álu. Pokud se pro piknik rozhodnete spontánně a nestihnete si ho objednat předem, 
nezoufejte. Koš si můžete naplnit na místě podle aktuální nabídky našeho pekařství. 

PIKNIK OD VILÉMA

Varianta 700,-

0,75l Frizzante Treviso DOC
mix sýrů a uzenin 200g
naše pečivo 50g
čerstvé ovoce 100g
1l domácí limonády
100g našich sušenek
Paštika od Kadrnky
nakládané olivy, sušená rajčata,
mandle 50g

Varianta 800,-

0,75l Frizzante Treviso DOC
mix sýrů a uzenin 200g
naše pečivo 50g
čerstvé ovoce 100g
1l domácí limonády
100g našich sušenek
Paštika od Kadrnky
nakládané olivy, sušená rajčata,
mandle 50g
sýrové krekry Easy Cheesy
2x plátek banana bread

Varianta 900,-

0,75l Frizzante Treviso DOC
mix sýrů a uzenin 200g
naše pečivo 50g
čerstvé ovoce 200g
1l domácí limonády
100g našich sušenek
Paštika od Kadrnky
nakládané olivy, sušená rajčata, 
mandle 50g,
sýrové krekry Easy Cheesy,
2x plátek banana bread
2x káva dle výběru

Objednávka

je možná minimálně den předem.
Na místě si vás dovolíme požádat
o vratnou zálohu 1.000,- na deku a 

piknikový koš.
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05/08/2021
DJ STANLEY / Radio Stage
ALL NIGHT LONG w/ SIBERIER / H.S.
06/08/2021
THOMAS ANGELLO / Radio Stage
HOUSE IS THE RELIGION w/ SIBERIER
&GEORGE DA HOUSE& KJ SAX / H.S.

12/08/2021
PHILLIP GREY / Radio Stage
MEELA / House Stage
13/08/2021
THOMAS ANGELLO / Radio Stage
CHORCHE / House Stage

19/08/2021
LINKINČ / Radio Stage
VLAD / House Stage
20/08/2021
PHILLIP GREY / Radio Stage
MATHIAS ROUGE / House Stage

26/08/2021
PATRICK / Radio Stage
VLAD LAUREN / House Stage
27/08/2021
THOMAS ANGELLO / Radio Stage
HOUSE IS THE RELIGION w/
SIBERIER & TOKÁTKO / House Stage

02/09/2021
LINKINČ / Radio Stage
VLAD LAUREN / House Stage
03/09/2021
THOMAS ANGELLO / Radio Stage
SEZNAMKAPARTY w/ SIBERIER / H.S.

09/09/2021
PATRICK / Radio Stage
MATHIAS ROUGE / House Stage
10/09/2021
PHILIP GREY / Radio Stage
THOMAS SINN  / House Stage

16/09/2021
STANDA / Radio Stage
CHORCHE / House Stage
17/09/2021
THOMAS ANGELLO / Radio Stage
NFIX & CANDICE
MATHIAS ROUGE / House Stage

P R O G R A M
Malý průvodce Poděbradami
CITY GUIDE BY LA PLACE

S letní sezónou jsme poprvé 
otevřeli v našich podnicích 
La Place Prosecco.

Myšlenka mít vlastní značku vína 
byla pro nás vždy lákavá a protože 
je prosecco fenomén dnešní doby, 
byl tento šumivý nápoj jasnou vol-
bou. Ve spolupráci s malým vinař-
stvím jsme tak propojili naše jmé-
no s kvalitní proseccem. 
Našim zákazníkům chceme dát 
vždy jen to nejlepší. Věříme, že naše 
La Place Prosecco bude se svou
lahodně květinovou chutí a tóny 
vyzrálého ovoce pro vás to pravé 
v jakémkoliv ročním období.

La Place Prosecco Superiore

S velkou radostí Vám představu-
jeme naši La Place mapu Podě-
brad, kterou najdete ve všech

podnicích La Place a také v turistic-
kém poděbradském informačním 
centu Pruh Polabí, sídlícím na náměs-
tí Jiřího z Poděbrad.

Součástí mapy je i krátký popis všech 
našich podniků a tipy na výlety v okolí
Poděbrad, kam stojí za to vyrazit. 
Doufáme, že se Vám La Place mapa 
bude líbit a pomůže Vám nejen se zo-
rientovat v našem krásném městě, ale 
také ho poznat trochu blíž.


