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N A P I K N I K 
Letní měsíce si přímo říkají 

o venkovní akce. Kdy jste 
naposledy uspořádali 

piknik pro partu přátel? 
Takže nachystejte spoustu 

dobrého jídla a pití, zabalte 
to do košíku a hurá ven. 
Piknikové koše koupíte 

třeba na 
www.westwing.com.

365  DN Ů
Tak dlouho trvalo Lukáši 
Hejlíkovi, než dal dohromady 
knihu, která obsahuje 365 gastro 
tipů ze všech koutů Česka. 
Obsahuje 31 tematických kapitol, 
24 map, 12 speciálů, 7 průvodců 
a 52 dalších doporučení. Knížku 
byste si měli ideálně brát s sebou 
na cesty a dělat si křížek 
za každým splněným cílem. 

Z   LÁ SK Y  K  PAP ÍR U
Jestli hledáte narozeninová 
přáníčka, papíry nebo obálky, 
které jsou jednoduché 
a kvalitní, výrobky Madly 
Němcové se vám budou líbit. 
Pod značkou Tululum navrhuje 
papírenské zboží a bytový 
textil v minimalistickém stylu. 
www. tululum.cz 

GRILOVAČKA NA JIŘÁKU
Dobrá zpráva pro všechny milovníky masa z grilu! 
Tenhle koncept se rozrostl o další podnik. Jmenuje 
se Kro kitchen a najdete ho nedaleko náměstí Jiřího 
z Poděbrad. Maso tu opékají na rožni, díky čemuž 

jsou kuřata a uzená vepřová kolena naprosto skvělá.  
Nechybějí ani sendviče s trhaným masem. 

Vinohradská 1013/66, Praha

DO M Á CÍ  K AVÁR NA
Společnost Nespresso 
představuje speciální kávovar 
Essenza Plus. Můžete si objed-
nat svou oblíbenou kávu 
jedním dotykem – až tak je to 
snadné! Tlačítko je navíc 
propojeno s aplikací Nespres-
so, takže už se nikdy nemusíte 
bát, že by vám došly kapsle. 
www.nespresso.com

STŮL  PRO JEDNOHO
Má smysl vařit, když budete jíst 

sami? Rozhodně ano! Vaření pro 
jednoho je rychlejší, jednodušší 
a také méně namáhavé než pro 

více lidí. V nové kuchařce 
najdete více než stovku nápadů 

a receptů na skvělá jídla 
a užitečné rady, jak potraviny 

uchovávat a jak s nimi 
hospodárně nakládat. 

www.apetitonline.cz 

CO JE NOVÉHO VE SVĚTĚ 
GASTRONOMIE, DESIGNU 

A CESTOVÁNÍ?

MANIFESTO MÁ BRÁCHU
Manifesto Market, jenž si za krátkou existenci získal 

mezinárodní věhlas, se chystá oživit další zapomenuté 
místo, tentokrát v srdci Smíchova. Druhý dočasný market 

otevře letos v létě na prázdném parkovišti vedle 
Národního domu na Smíchově. Nepůjde ale o kopii 

oblíbeného kontejnerového konceptu z Florence. Hlavní 
roli tu bude hrát pivo. 
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