
 

 

Praha: Francouzská restaurace Obecního domu v Praze  

Secesní restaurace Art Nouveau je nejen špičkou gastronomie v ČR, ale zároveň se může 

pochlubit svým celosvětovým architektonickým a slohově ojedinělým stylem.   

Samotný Obecní dům byl vystavěn mezi lety 1905 – 1912 a ke slavnostnímu otevření došlo 

5. ledna 1912. Francouzská restaurace původně sloužila jako stánek české kultury a byla 

vybudována na základě projektů od architekta Antonína Balšánka a Osvalda Polívky.   

Na výzdobě interiéru se podíleli špičkový umělci, včetně Alfonse Muchy. Za hlavní znaky 

secesního slohu se považuje ornamentálnost, plošnost a záliba v neobyčejných barvách a 

estetickém využití rozličných materiálů, z těchto obecných secesních prvků vychází i 

Francouzská restaurace Art Nouveau. Stropy a stěny restaurace doplňuje štuková výzdoba, 

dominantním prvkem rozlehlého stropu jsou dvě řady skvostných lustrů a ověsů. Restaurace 

se nadále snaží udržet svůj dobový a historický charakter, nalezneme zde původní velká okna 

se zimními prosklenými zástěnami a i většina nábytku, čalounění a příborníků je původní. 

Celková atmosféra prostor je podtrhnuta geometrickými ornamenty s figurálními dekoracemi 

a alegorickými obrazy od Josefa Weniga.  

Restaurace se v roce 2014 umístila na seznamu nejlepších restaurací Gault & Millau.  

  

 

  

  

  

  



 

 

Praha 2011 BANKET – „Champagne Gourmet Menu“  

1. menu  

Hovězí tartar s čerstvými foie gras v mini kornoutku  

  

Velký pečený humr s lanýžovou pěnou  

  

Žabí stehýnka s petrželovým coulis  

  

Konfitované domácí kachní stehno a šneci v šátečku z křupavého těsta Brick a omáčka 

Périgueux  

  

Pomalu pečené telecí koleno s hříbkovým pyré a omáčkou ze syrových foie gras  

  

Sorbet z řapíkového celeru se Sichuan pepřem?  

  

Zeleninový zauzený dezert s kozím sýrem  

 

  

Praha: Jacques Marie Nicolas Auffray  

  

Šéfkuchař restaurace Art Nouveau v Praze. 

Pochází z Francie, v ČR žije přes patnáct let a po celou dobu se věnuje poznávání místní 

gastronomie. V roce 1991 začínal v restauraci U Malířů, dále působil v pražské restauraci Le 

Bistrot de Marlene na Praze 6 nebo v restauraci Bellevue v srdci Prahy.   

Má za sebou rovněž několik stáží ze známých zahraničních restaurací, včetně proslulé 

tříhvězdičkové Fat Duck v hrabství Berkshire poblíž Londýna.  

 


