Tisková zpráva k 28.11.2019
Vyhlášení TOP 10 restaurací podle Maurerova výběru Grand Restaurant 2020

Restaurací roku se stala pražská Bellevue!
V prostorách moderního showroomu Mercedes Forum Praha se ve čtvrtek 28. listopadu
uskutečnilo vyhlášení a předání cen TOP 10 restauracím podle XXIV. ročníku celostátní
ankety Maurerův výběr Grand Restaurant.
Absolutním vítězem se stala pražská restaurace Bellevue. Zkušený tým vedený
šéfkuchařem Markem Šádou tak opět dokázal, že jejich umění již dlouhodobě patří ke
špičce tuzemské gastronomie. Na druhém místě se umístila hotelová restaurace luxusního
hotelu Four Seasons - Cotto Crudo, ve které již několik let kouzlí vysoce uznávaný italský
chef Leonardo Di Clemente. Třetí místo obsadila restaurace Levitate, kterou za svou
krátkou existenci k úspěchu dovedl mladý a talentovaný šéfkuchař Christian Chu,
původem z Vietnamu. Z mimopražských restaurací se umístily například Chateau Mcely,
Piano Nobile, karlovarská Le Marché či olomoucká Entrée. Zajímavostí je, že se do první
„desítky“ neprobojovala ani jedna ze dvou restaurací oceněná slavnou Michelinskou
hvězdou.
Pavel Maurer: “Letošní desítka nejlepších restaurací je zajímavá tím, že se tu objevily
podniky mimopražské a také restaurace spíše menších rozměrů nebo téměř rodinné
(Yamato, Levitate, Taro, Le Marché). 1678 registrovaných hodnotitelů s auditovaným
hlasem utratilo přes 6 milionů korun při svých tajných návštěvách. Uživatelé našeho
průvodce se můžou orientovat podle různých žebříčků, které reflektují zvlášť jídlo,
obsluhu, interiér a dokonce máme speciální žebříček TOP 20 podle jmenovitých
expertů a také oblíbený žebříček: TOP 10 nejlacinějších. Na našem webu
www.maureruv-vyber.cz je vše k dispozici.“
O výběru
Nezávislá celorepubliková anketa představuje každoročně kolem 1000 vybraných podniků.
Průvodce vzniká na základě doporučení a hlasování veřejnosti. Každý, kdo se registruje,
má možnost osobně dávat tipy na nové zajímavé restaurace a současně může podle své
vůle posílat známky od 1-5 (jako ve škole), kterými hodnotí kvalitu jídla, obsluhy a interiérů
prezentovaných podniků. Známky jsou průběžně vyhodnocovány, statisticky zpracovány a
auditovány. Záměrně manipulativní hlasy jsou vyřazeny na základě přesně definovaných
pravidel tak, aby vznikl co nejobjektivnější přehled pozoruhodných kulinárních podniků z
celé země. Generálním partnerem projektu je již třetím rokem značka Mercedes - Benz.

O žebříčku TOP 10
Žebříček TOP 10 publikuje deset nejlepších restaurací podle jednotlivých kategorií: jídlo,
obsluha, interiér. Z těchto kategorií pak vzniká absolutní vítěz tak, že je sečtena 2x
známka za jídlo (protože o to nejvíce jde) 1x za obsluhu a 1x za interiér a to vyděleno
čtyřmi. To je přehled deseti absolutně nejlepších restaurací roku.
Žebříček TOP 10
1. místo – Bellevue
Smetanovo nábřeží 18, Praha 1
kuchyně: mezinárodní
2. místo – Four Seasons hotel, CottoCrudo
Veleslavínova 2a, Praha 1
kuchyně: italská, mezinárodní, středozemní
3. místo – Levitate Restaurant
Štěpánská 611/14, Praha 1
kuchyně: asijská, dary moře, fusion, japonská, vietnamská
4. místo – Portfolio
Havlíčkova 1030/1, Praha 1
kuchyně: česká moderní, mezinárodní
5. místo – Chateau Mcely, Piano Nobile
Mcely 61
kuchyně: česká, mezinárodní, regionální
6. místo – InterContinental hotel, Zlatá Praha
Pařížská 30, Praha 1
kuchyně: česká, mezinárodní
7. místo – Yamato
U Kanálky 14, Praha 2
kuchyně: japonská
8. - 9. místo – Le Marché
Mariánskolázeňská 4, Karlovy Vary
kuchyně: francouzská, italská

8. - 9. místo – Taro
Nádražní 300/100, Praha 5
kuchyně: asijská, dary moře, rybí, vietnamská
10. místo – Entrée
Ostravská 1, Olomouc
kuchyně: česká, česká moderní, mezinárodní
Hodnocení restaurantů pro GR2020 vzniklo na základě těchto údajů:
Počet hodnotitelů: 1678
Počet hodnocení: 8286
Průměrná známka: 1,86
Známkované restaurace: 241
Neznámkované restaurace: 776
Projedeno celkem: 6 110 201 Kč
Průměrná cena: 740 Kč
Mnohé z oceněných restaurací z celé ČR je možno osobně navštívit a „ochutnat“ v rámci
zimního Grand Restaurant Festivalu.
Zahájení předprodeje Grand Restaurant Festivalu
2.prosince byl též zahájen předprodej tradičního Grand Restaurant Festivalu, kde máte
možnost ochutnat některé z nejlepších a nejluxusnějších restaurací napříč celou
republikou. Již XI. ročník proběhne v 89-ti prestižních restauracích z 36-ti měst a 14-ti
krajů, a to 15.1. - 29.2. 2020. Tento magický rok byl výchozí pro určení tématu
nadcházejícího festivalu, neboť se na něj v minulosti mnohokrát odkazovalo ve sci-fi
literatuře a filmech jako na vzdálenou budoucnost. Proto jsme navrhli šéfkuchařům, aby se
těmito vizemi inspirovali při přípravě svých degustačních menu. Museli se zamyslet nad
tím, jaké jsou trendy u přípravy pokrmů a způsobu stravování obecně. Zaměřili se na
suroviny budoucnosti, redukci odpadu, například zpracování masa “od čumáčku po
ocásek“ či na využití lokálních, ekologicky šetrných surovin a úprav jídla. Svůj stůl si
můžete zarezervovat již od 2.12. 2019. Více na www.maureruv-vyber.cz/festival.
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