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Praha není nikdy více okouzlující než v zimních měsících. Užijte šarm 
starého města s blikajícími světýlky, tradičními Vánočními trhy a vůní 
svařeného vína, který naplňuje vzduch nebo se rozhodněte pro 
nádherný silvestrovský večer...

Jen několik kroků od Pražského hradu a Karlova mostu, mezi Jen několik kroků od Pražského hradu a Karlova mostu, mezi 
malebnými uličkami Malé Strany, se nachází butikový Alchymist Grand 
Hotel and Spa, pětihvězdičkový hotel, který vás zaujme pohádkovým 
prostředím s vytříbeně zařízenými pokoji, jež odrážejí historický 
charakter města.

Restauraci Aquarius Vám představí své kulinářské dovednosti Restauraci Aquarius Vám představí své kulinářské dovednosti 
mezinárodní a české kuchyně a v luxusně zařízeném interiéru se 
starožitným nábytkem, benátským štukem, italskými křišťálovými 
lustry Murano a originálními francouzskými tapetami Zuber 
se budete cítit jako v pohádce. Užijte si mimořádný omlazující 
rituál v lázních Ecsotica Spa situovaných ve starobylých 
sklepeních hotelu nebo vychutnejte ranní espresso 
či vyhlášenou perníčkovou kávu a domácí pralinky či vyhlášenou perníčkovou kávu a domácí pralinky 
v naší barokní kavárně Barocco Veneziano Café. 

Po uvolnění se můžete vydat na prohlídku Vánočního 
trhu na Staroměstském náměstí nebo vyhlídkovou 
plavbu po Vltavě.

Vánoční svátky                  v Praz



Vánoční krémová polévka se šneky
zelenina, růžičková kapusta, křupavé krutóny

Tradiční šneci po burgunsku

Ravioli se šneky a lanýži
fava fazole, petrželový olej

Datlový pudink
vanilková zmrzlina, karamelvanilková zmrzlina, karamel

Vánoční punč nebo perníčkové caffè latté
vánoční cukroví

950 Kč
24. prosince, 12:00 - 15:00

Štědrodenní oběd



Grilovaná langustýnka
smrková sůl

Jelení carpaccio
mousse z černého kořene, domácí bresaola,

lesní houby, temperované žloutky

Veloutté z candáta
čočka Beluga, popcorn z quinoičočka Beluga, popcorn z quinoi

Pošírovaný filet z tresky
bramborové purée, kapusta, krémová citrónová omáčka

nebo
Grilovaný telecí filet

smažené telecí líčko, purée ze žluté mrkve, zimní zelenina,
glazovaná cibule

Tabáková panna cottaTabáková panna cotta
yuzu gel, čerstvé ovoce

1 950 Kč
24. a 25. prosince, 18:00 - 22:00

Vánoční menu



Řešíte každý rok stejný dotaz:
Co dát svým blízkým k Vánocům?

Rádi vám pomůžeme s našimi exkluzivními 
dárkovými certifikáty.

Rozmazlete své blízké uklidňující masáží, rituálem
či kosmetickým ošetření v Ecsotica Spa.

Oblíbeným dárkem pro přátele, rodinu Oblíbeným dárkem pro přátele, rodinu 
nebo obchodní partnery jsou též certifikáty 

do restaurace Aquarius.



Čerstvé ústřice a sklenička Champagne na uvítanou

Koláček z kachních jater foie gras
portské víno, jablka, lehce opečený chléb

Lanýžové risotto
pažitkový olej, parmezán

Grilované mušle svatého Jakuba
purée z jeruzalémských artyčoků, kapustový sponge, šafránový fumetpurée z jeruzalémských artyčoků, kapustový sponge, šafránový fumet

Grapefruitový sorbet s proseccem

Zvěřinová svičková Wellington
pěna z červené řepy a brambor, šalotka, omáčka bordelaise

Kokosové crème brûlée
čerstvé ovoce

Káva nebo čaj 

Nealkoholické nápoje po celý večerNealkoholické nápoje po celý večer
Půlnoční přípitek s Champagne

Slavnostní večeře včetně živé hudby a zábavy

7 490 Kč
31. prosince
začátek v 19:00

Silvesrovský veče
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