Restaurace hliněná bašta
Hledáte-li romantické místo na svatební obřad společně se
svatební hostinou, nemusíte jezdit daleko. Pár minut od středu Prahy, v kouzelném prostředí Průhonic, je to pravé místo.
Nechte se nadchnout magickým prostředím restaurace spjaté
s přírodou, díky jezírku a vzrostlé zeleni. Duch dob minulých je
pak cítit v interiéru restaurace díky nepáleným cihlám a 300 let
starým trámům.
Majitel a šéfkuchař Hynek Vávra ctí výbornou gastronomii a sám
milovník ryb, tak nabízí hostům nepřeberné množství nejen rybích pochoutek. Ryby jsou vždy čerstvé a s láskou připravované. V akváriu si můžete vybrat svého humra, kterého pro Vás
připraví. V kuchyni se pracuje výhradně s čerstvými surovinami
vynikající kvality, aby pak host mohl dostat krmi veskrze královskou. Majitel a šéfkuchař sází na domácí produkty a dokonce se
pro hosty peče i podávané pečivo. Za zážitkem z připraveného jídla pak dělají tečku vynikající dezerty, po jejichž konzumaci si budete chtít přidat. Vyhlášenou kuchyni doprovází široká
nabídka kvalitních tuzemských i zahraničních vín. Již více než

15 let se do Hliněné bašty vracejí hosté za příjemným personálem, profesionálním servisem a v neposlední řadě za skvělým
gastronomickým zážitkem.
Pro děti je venku dětské hřiště s trampolínou a ohrada se zvířaty,
které mohou děti krmit. U Hliněné bašty pohodlně zaparkujete
na hlídaném parkovišti.
Hledáte-li tedy na svatbu neotřelé romantické místo, přijďte se
na prostory v Hliněné baště podívat. Vybrat si můžete ze salonků nebo z nově opravené terasy přímo u jezírka. Budete-li chtít
mít obřad přímo u restaurantu, vše pro Vás zařídíme. Svatební
menu si můžete upravit dle vlastních přání a chutí. Tým kuchařů
připraví vše. Profesionálové z restaurace Hliněná bašta vám doporučí pokrmy včetně příloh a vybraných vín. Během svatební
hostiny pak budete mít vy i vaši hosté pocit, že jste hýčkáni a nebudete chtít odejít. Šéfkuchař Hynek Vávra říká: „Naším cílem
je spokojený host, a proto dáváme důraz na vybrané suroviny,
postup přípravy jídel a také samotné servírování.“

HLINĚNÁ BAŠTA
UŽIJTE SI SVŮJ SVATEBNÍ DEN I VY PRÁVĚ U NÁS –
V NEFALŠOVANÉ „HLINĚNÉ BAŠTĚ”!
Restaurace Hliněná bašta v krásném přírodním prostředí Průhonic, jen cca 12 minut autem
ze samého centra Prahy, je velmi vyhledávaná pro různé společenské akce včetně svatebních
obřadů a svatebních hostin. Ve věži se nacházejí dva oddělené salonky, nad rybníčkem se rozprostírá velká terasa. I naše kuchyně, specializovaná na mořské ryby a další masité pokrmy
(steaky obvyklé i neobvyklé, např. z bizona), je vyhlášená. V akváriu máme živé humry připravené ke konzumaci. Zvířata najdete i venku, přítomné děti mohou krmit ovečky v ohradníku
nebo se vyřádit na dětském hřišti s trampolínou. Pohodlně u nás zaparkujete, a to i autobusy,
na parkovišti hlídaném hlídačem a navíc i kamerovým systémem.
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Ptáte se, proč právě Hliněná bašta? Celá stavba je z nepálené hlíny. Oddáme vás i přímo u nás,
budete-li si to přát. Tato speciální služba je velmi oblíbená; ihned po obřadu se můžete oddávat svatebnímu veselí.
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