
Tisková     zpráva:               1.12.     2011  

Maurer!v     v"b#r     GRAND     RESTAURANT     2012:     absolutním     vít#zem     se     stal     luxusní   
pra$sk"     restaurant     Terasa     U     Zlaté     Studn#  

1. prosince vychází ji$ tradi%n# jedin" nezávisl" pr!vodce po nejlep&ích a 
nejzajímav#j&ích restauracích - Maurer!v v"b#r GRAND RESTAURANT. Na prvním 
míst# se umístila Terasa U Zlaté Studn# pod vedením &éfkucha'e Pavla Sapíka. 
Druhé místo získal Radisson Blu hotel, Alcron, t'etí p'í%ku obsadil Radisson Blu 
hotel, La Rotonde. Letos nezávislí hodnotitelé oznámkovali 705 gastronomick"ch 
podnik! v na&í zemi. TOP 10 restaurace budete moci ochutnat na zimním Grand 
Restaurant Festivalu, kter" probíhá od 15.1. do 15.2. 2012. P'edprodej od 1.12. 2011.

Absolutní vít!z za rok 2011 restaurace Terasa U Zlaté Studn# se py"ní nejkrásn!j"ím 
v#hledem na Prahu a nejlep"í kuchyní v podání "éfkucha$e Pavla Sapíka, kter# v sezón! 
2001/2002 získal st$íbro jako Kucha$ roku. Podnik se dostal také na první místo v presti%ní 
anket! TripAdvisor v kategorii restaurace v Praze. „Pavel Sapík se narodil v kucha!ské 
rodin" s velkou kuliná!skou tradicí, absolvoval !adu zahrani#ní stá$í, je dlouholet%m 
#lenem Národního t%mu kucha!& a cukrá!&. Je to opravdov% profesionál. Terasa U Zlaté 
studn" pat!í právem ke 'pi#ce na #eské gastronomické scén"..,“ vysv!tluje vydavatel 
Grand Restaurantu Pavel Maurer. Leto"ní vít!zn# podnik se p$edstaví ve$ejnosti na III. 
ro&níku Grand Restaurant Festivalu. Nenechte si ujít mo%nost ochutnat carpaccio 
z &ervené $epy s mousse z uzeného úho$e a va$en#m k$epel&ím vejcem, sví&kovou na 
smetan! podávanou se %emlov#mi knedlíky a povidlové ta"ky s o$echy a p$epu"t!n#m 
máslem.

Druhé místo získala restaurace, která se pravideln! umís'uje ji% n!kolik let v TOP 10, 
Radisson Blu hotel, Alcron, podnik s interiérem ve stylu art deco. T$etí místo obsadil 
Radisson Blu hotel, La Rotonde. Ob! restaurace vede "éfkucha$ Roman Paulus, kter# 
se stal v roce 2009 Kucha$em roku.

Lo(sk# vít!zn# podnik La Degustation Bohême Bourgeoise letos obhájil skv!lé 
hodnocení u odborník), od laické ve$ejnosti získal &tvrté místo. Restaurace V Záti&í v 
minulém roce obsadila deváté místo, letos skon&ila na krásném pátém míst!. Zajímavostí 
je, %e "éfkucha$ Milan Ho$ej" je zde ji% pát#m rokem a poka%dé se zatím umístil ve vít!zné 
desítce! V leto"ním TOP 10 jsou dv! mimopra%ské restaurace, jednou z nich je brn!nská 
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Koishi fish & sushi, která se umístila i v minulém roce. Deváté místo obsadila restaurace 
z romantického zámku Chateau Mcely, Piano Nobile. Sedmou p$í&ku dr%í restaurace Le 
Terroir, kde p)sobí "éfkucha$ Jan Pun&ochá$. Obecní d!m, Francouzská restaurace 
Art Nouveau, která se pravideln! objevuje v TOP 10 za interiér, získala osmé místo. 
Skokanem roku se stal podnik Sansho, kterou vlastní a osobn! zde va$í britsk# 
"éfkucha$ Paul Day, kter# p)sobil nap$íklad v michelinském Nobu v Lond#n!. 

V"sledné     po'adí     TOP     10:      
1.Terasa U Zlaté Studn!  
2.Radisson Blu hotel, Alcron  
3.Radisson Blu hotel, La Rotonde   
4. La Degustation Bohême Bourgeoise   
5.V Záti"í  
6.Koishi fish & sushi  
7.Le Terroir  
8.Obecní d)m, Francouzská restaurace Art Nouveau   
9.Chateau Mcely, Piano Nobile   
10.Sansho           

Op!t jsme letos po%ádali o hodnocení 45 v#znamn#ch expert). Jedná se o "éfkucha$e, 
food kritiky a odborníky v gastronomii. Ka%d# z nich napsal vlastní po$adí sv#ch favorit). 
Stejn! jako v minulém roce, gastronomi&tí experti op!t zvolili za nejlep"í restauraci La 
Degustation Boheme Bourgeoise. (celkové po$adí na www.grand-restaurant.cz)

K     jídlu     pat'í     kvalitní     pití  

Generálním partnerem pr)vodce Grand Restaurant je ji% $adu let prémiová minerální voda 
Mattoni, která je samoz$ejmou sou&ástí nabídky nejlep"ích podnik). Pr)vodce i letos 
obsahuje receptury nealkoholick"ch koktejl! Mattoni, které míchali nejlep"í barmani 
sv!ta na  oborovém sv!tovém "ampionátu Mattoni Grand Drink 2011.

Hodnocení     restaurant!     

Pr)vodce je sestaven na základ! nezávisl#ch názor) od dobrovoln#ch hodnotitel), kte$í 
tajn! a za svoje peníze ohodnotili letos 705 gastronomick#ch podnik) v *eské republice. 
Obdr%eli jsme 7 427 hodnocení od 457 hodnotitel). A celkem projedli 5 319 187 K%. 
Pr)m!rná útrata na osobu 11 639,- K% za hodnocené období.

Letos jsme za$adili do publikace TOP 10 „Nejlacin#j&í podniky z TOP 100", kde se 
objevují jména restaurací jako jsou Maitrea, Sakura &i Red Pif. Nechybí TOP 10 
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domácích vín podle nejrespektovan!j"ího znalce, sommeliéra Iva Dvo$áka a TOP 10 
nejlépe %epovan" Pilsner Urquell, star"ího obchodního sládka Plze(ského Prazdroje 
Václava Berky.

NOVINKA
Maurer)v v#b!r Grand Restaurant spustil bezplatnou aplikaci pro iPhone, která je ke 
sta%ení v &eském  App Storu. Te+ není nic jednodu""ího ne% ohodnotit vybranou 
restauraci okam%it! a p$ímo na míst!. 

V rámci spolupráce s agenturou CzechTourism jsou nov! ozna&eny ikonou v"echny 
restaurace, které p$ipravují speciality tradi&ní &eské kuchyn! "CzechSpecials".

Ochutnejte TOP 10 restaurace na III. ro&níku Grand Restaurant Festivalu, kter# probíhá 
od 15.1. do 15.2. 2012 ve 12 krajích *eské republiky, ve 20 m!stech a 63 restauracích. 
P$edprodej degustací od 1.12. 2011 na www.grandrestaurantfestival.cz

Z     TOP     10     se     ú%astní     Grand     Restaurant     Festivalu     tyto     podniky:  

Terasa U Zlaté Studn!  
Radisson Blu hotel, Alcron   
Radisson Blu hotel, La Rotonde  
V Záti"í   
Koishi fish & sushi  
Obecní d)m, Francouzská restaurace Art Nouveau          
Chateau Mcely, Piano Nobile   
Sansho
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