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ZLATÁ PRAHA RESTAURANT  
Gastronomický zážitek s módní 
přehlídkou 
Úterý 13.4.2010,  od 19:00 

Návrhářka Marie Zelená, o které se říká, že její šaty mají 
duši, představí své unikátní modely z jarní a letní kolekce 
a z úspěšného projektu „Návraty k hodnotám“.  
 
Modely, jenž mají duši bude prezentovat herečka 
Michaela Dolinová a tvář značky Martina Zelená, která 
předvede i reprezentační šaty Asociace kuchařů a 
cukrářů České republiky. 

Módní přehlídku doplní 4chodové menu vytvořené 
z produktů od našich pečlivě vybraných lokálních 
dodavatelů: 

Rolka z kaplického uzeného pstruha, pěna z čerstvého 
křenu a bio smetany, marinovaný chřest v zeleninovém 
želé 

Krém z bílých kachních jater s opečeným toastem, 
škvarky z kachních jater 

Pečená telecí svíčková, mini brambory pečené ve slupce, 
raviola plněná telecí dušenou oháňkou, opečený listový 
špenát s divokým česnekem 

Tvarohové knedlíky plněné nugátem, teplá vanilková 
omáčka, jahodový sorbet s mátou 

Káva nebo čaj 

KČ  1.340,- 

Více informací a rezervace na tel. 296 631 090 nebo  
e-mailu petra.kazdova@ihg.com 

 

ZLATÁ PRAHA RESTAURANT  
Fashion Gourmet Night 
Tuesday, April 13th, 19:00  
 
 
Czech fashion designer Marie Zelená known for her soul 
inspired creations features her "Returns to values" project 
as well as her new collection.  
 
Actress Michaela Dolinová and face of the brand Martina 
Zelená, will showcase the outfits. Among other the 
ceremonial dress designed for  the Association of Chefs 
and Confectioners of the Czech Republic. 
 
The fashion show will be complemented by a 4 course 
dinner prepared from locally sourced products: 
  

Smoked “Kaplice” Trout Roll, Mousse of fresh Horseradish 
and Organic Cream, marinated Asparagus in Vegetable 
Jelly. 

Cream of White Foie Gras with baked Toast, White Foie 
Gras Cracklings 

Baked Sirloin of Veal, mini Jacket Potatoes, braised Oxtail 
Ravioli, seared Spinach Leaves with Wild Garlic 

Curd Cheese Dumplings filled with Nougat, Vanilla Sauce, 
Strawberry Sorbet with Mint 

Coffee or Tea 
 
CZK 1.340 
 
For further information and reservation please call 
Tel. +420 296 631 090 or email us at 
petra.kazdova@ihg.com 
 


