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4 PŘÍRODNÍ ŽIVLY NA 
TERASE RESTAURACE 
ZLATÁ PRAHA 
 
4 základní přírodní živly jsou země, voda, oheň a vzduch. 
V řecké filozofii, přírodních vědách a medicíně představují 
oblasti vesmíru.  
Nyní máte jedinečnou příležitost vyzkoušet všechny prvky  
na letní terase restaurace Zlatá Praha. 
 

 ZEMĚ – ty nejlepší steaky včetně gurmánské speciality 
Japonské hovězí Wagyu Kobe 

 VODA – vždy čerstvá nabídka mořských plodů a korýšů 

 OHEŇ – pokrmy Vám připravíme přímo na terase na 
lávovém grilu 

 VZDUCH – večeře pod širým nebem umocněna 
neopakovatelným výhledem na Staré Město a Pražský 
Hrad 

 
Nabídka pokrmů je doplněná o pečlivý výběr lokálních a 
mezinárodních vín. 
 

4 Přírodní Živly na terase restaurace Zlatá Praha 
můžete okusit každou středu od 17:00 - 23:30 
 
 
Přejeme Vám neopakovatelný gurmánský zážitek a budeme 
se těšit na Vaši návštěvu!  

 
Rezervace a více informací na tel. 296 630 522 nebo  
na e-mailu karolina.schmidtova@ihg.com 

4ELEMENTS DINING 
AT THE ZLATA PRAHA 
TERRACE 
 
The 4 classical elements are earth, water, fire and air.  
In Greek philosophy, science, and medicine they represent 
the realms of the cosmos.  
You can now experience the best of the 4 elements on our 
summer roof top Zlata Praha terrace. 
 

  EARTH – the best cuts of prime and Wagyu Kobe 
Beef 

 WATER – the world’s oceans fresh choice of fish and 
crustaceans 

 FIRE – all earth and water delicacies are prepared  
on our open fire lava stone grill 

 AIR – the open air dining experience is topped of by 
unrivalled views of Prague Old Town and Prague Castle 

 
The dinner is complemented by an extensive choice of wine 
by the glass and by the bottle. 
 

4Elements Dining event will be made available 
to you every Wednesday starting  
from 17:00 – 23:30. 
 
We look 4ward to welcoming and to serving you! 
 
For further information and reservation please call  
tel. +420 296 630 522 or email us at 
karolina.schmidtova@ihg.com 


