
 

 

 

Brno: restaurace Il Mercato, hotel Grandezza  

Hotel a i samotná restaurace se nachází v  historickém centru města Brna s výhledem na Zelný 

trh, hrad Špilberk a samotné panorama města. Restaurace se především zaměřuje na 

středomořskou kuchyni, hlavní specialitou jsou ryby, italská masa a jiná tradiční italská jídla.  

Restaurace byla slavnostně otevřena veřejnosti v květnu 2012, za jejím vznikem stojí Riccardo 

Lucque, Ondřej Rákosník a Martin Němec.   

Název restaurace Il Mercato v italštině „Trh“ koresponduje se Zelným trhem na kterém je 

umístěna.  

Prvorepublikový styl restaurace navržený architektem Ondřejem Kukrálem je jedinečným 

prostorem svého druhu. Atmosféru podtrhávají skleněné lustry, dřevěné obložení a vzorové 

potahy.  

  
  

Brno 2012 BANKET – „Champagne Gourmet Menu“  

Květáková mousse s kaviárem Sevruga   

Sépie se sýrem Stracchino a šampaňská mousse  

Pošírované vajíčko fritované v parmazánové krustě s lanýžovým krémem  

Raviola, plněná tekutým parmazánem s hovězím tartarem Fassone  

Gratinované, pomalu vařené telecí s kostí s bílým lanýžem z Acqualagna  

Čokoládová a champagne pěna v kombinaci s jahodou a champagne želé  



 

 

 

Brno: Riccardo Lucque  

  

Šéfkuchař a majitel restaurací Aromi, La Finestra a Il Mercato, obchodů La Bottega di Aromi 

a La Bottega di Finestra a kuchařské školy Laboratorio, Scuola di Cucina.  

Svou gastronomickou kariéru odstartoval v 16-ti letech, kdy pracoval pro hotely v italském 

regionu Marche (ve městech Rimini a Pesaro), ve městě Pesaro působil od roku 1990 v 

restauraci specializované na mořské plody Da Alceo, která se pyšní jednou hvězdičkou od 

známého gastronomického průvodce Michelin Guide. Od roku 1993 pobýval devět let v Anglii, 

pracoval v restauraci Zafferano, která byla v roce 2001 vyhlášena nejlepší italskou restaurací v 

Londýně. Během svého působení v Anglii se stal výkonným vedoucím šéfkuchařem řetězce 

pěti italských restaurací v oblasti řeky Tem  

Do Prahy přišel Riccardo Lucque v roce 2002, aby se stal šéfkuchařem restaurace Square na 

Malostranském náměstí. V dubnu 2005 otevřel svou vlastní restauraci Aromi na Vinohradech. 

Po čtyřech letech jejího provozu v roce 2009 zahájila provoz její sesterská restaurace La 

Finestra in Cucina kousek od Staroměstského náměstí v centru Prahy. V květnu 2012 Riccardo 

otevřel v pořadí již třetí restauraci Il Mercato v Brně.  

 


