
 

b.wine PRVOREPUBLIKOVÉ MENU V 
PRVOREPUBLIKOVÉ VILE



 

Nakoukněte s námi do První republiky.. 

Ochutnejte prvorepublikovou kuchyni v 
moderním pojetí. 

Užijte si párování jídla se skvělými víny. 

Objevte s námi kouzlo krásné 
Prvorepublikové vily. 



 

KDO JSME? 
b.wine

Vybíráme ty nejzajímavější vinaře z 
tradičních vinařských oblastí Střední 
Evropy a jejich vínům dáváme 
gastronomicky vyniknout zejména v 
těch nejlepších restauracích a také v 
naší vlastní pop-upové restauraci 
b.UP. Věříme totiž, že spojením 
unikátního v ína a tradičního, 
inovativního jídla vznikne teprve ten 
nejlepší zážitek.  

Ten přinášíme také v rámci našeho 
projektu Prvorepublikové menu v 
prvorepublikové vile. Zde se můžete 
těšit na skvělý zážitek, kde se 
potkává histor ie s moderním 
přístupem.  

DODAVATELÉ VÍNA S PŘESAHEM…



 

DODAVATELÉ VÍNA S PŘESAHEM..

O luxusní zpracování našich pokrmů se stará 

Pavel Buchwaldek, známý šéfkuchař, žák tří 

michelinského Pierra Koffmanna a bývalý šéf 

restaurace Zlatá Praha Hotelu InterContinental. 

Také majitel společnosti b.wine a ten, jehož 

snem bylo vždy propojovat kvalitní jídlo s vínem. 

Stojíme na 
pevných 
základech



 To nejlepší ze 
střední 
Evropy

Základem jsou pro nás vždy kvalitní suroviny. 

Ty vybíráme především ve střední Evropě. 

A proč právě střední Evropa? Zde jsme doma 

a potraviny z této oblasti jsou pro nás tak 

nejpřirozenější. 



 Tradičním 
receptům 
dáváme 
mladou tvář

Věříme v tradiční kuchyni postavenou na 

moderních technikách. 

Recepty čerpáme z historických knih 

osobností našeho regionu jako byl 

Jaromír Trejbal nebo Olga z Rothů. 



 Víno 
podtrhuje 

zážitek

Víno dává, při správném párování, chuti jídla 

vyniknout. Vyzdvihuje ho a posouvá tak 

gastronomický zážitek ještě výš.  

K našim pokrmům párujeme naše vína 

přesně tak. Vybíráme si ty nejlepší vinaře 

střední Evropy.  



 Přinášíme Vám…

Canapes 

Jülg, Blanc de Noir Sekt Brut 2018 

PŘEDKRM 

Pomalu pečené telecí, majonéza s 
medvědím česnekem, chřestová 
tempera 
Knewitz, Appenheim Rielsing Kalkstein 
2020 

HLAVNÍ CHOD 

Čtvrtka kuřete, salát z brambor, 
ředkviček a chřestu 
Jülg, Weisser Burgunder 2020 

DEZERT 

Žloutkové těsto, rebarbora, sýr 
Knewitz, Riesling Kabinett 2020 

Jarní menu v Prvorepublikové vile:



 

Kde?

Koperníkova 10, Praha 2

Prvorepubliková vila na Vinohradech..



 

Kolik to stojí

Cena za menu včetně napárovaných vín 
1.890,- Kč/osoba 

Minimální počet osob pro 1 akci je 10 osob.



 

Naši partneři



Kontakt

b.wine

Pavel Buchwaldek 
 +420 773 569 998 
pavel@b-wine.cz 

Zajímá vás více informací? 
www.b-wine.cz 

http://www.b-wine.cz

