L A BOT TEGA
DI FINESTRA
La Bottega di Finestra je italské bistro
a obchod s těmi nejkvalitnějšími
delikatesami. Od samotného založení
Riccardem Lucquem a Ondřejem
Rákosníkem v roce 2012 nabízí svým
hostům čerstvé italské pečivo, ty
nejčerstvější ryby, mořské plody i stařené
maso. Každý den jsou v bistru přítomni naši
delisté a školený personál, aby vám pomohli
s výběrem italských sýrů, salámů či vína.
V příjemné atmosféře si hosté vychutnají
pokrmy šéfkuchaře Lukáše Pocnara a jeho
týmu či sladké dezerty od Daniele Combiho
s výběrovou kávou Gianni Frasi.

Z A K L A D AT E L

RICCARDO
LUCQUE
Riccardo se narodil ve městě Fano,
v italském regionu Marche a svou
gastronomickou kariéru odstartoval již
v šestnácti letech. Od roku 1993 pobýval
devět let v Anglii a pracoval v restauraci
Zafferano. V Londýně se také stal výkonným
vedoucím šéfkuchařem řetězce pěti italských
restaurací. Svoji kariéru přenesl na nějakou
dobu také do New Yorku. Od roku 2002 žije
v Praze, kam přišel původně jako šéfkuchař
restaurace Square. O tři roky později otevřel
svoji první restauraci, Aromi v Mánesově ulici.
Následovala La Finestra in Cucina a bistra
La Bottega nebo škola vaření Laboratorio.

PROSTORY
V LA BOTTE GA
DI FINE STRA
V La Bottega di Finestra dokážeme uspořádat různé druhy
soukromých akcí, jako jsou např. skupinové večeře, produktové
prezentace nebo soukromé oslavy. Disponujeme třemi klíčovými
faktory pro úspěch každé akce — skvělé jídlo,
příjemné prostředí a perfektní servis.

PŘEDNÍ ČÁST
BISTRA

ZADNÍ ČÁST
BISTRA

SKU P INOVÉ ME NU

PŘEDKRM
Krájené prosciutto, salámy a sýry
Výběr La Bottega salátů z denní nabídky

P A S TA & R I S O T T O
Pasta & risotto

MASO A RYBY
Výběr italských stařených mas a mořských ryb

DEZERT
Dezerty z naší vitríny

Cena za menu je 1 449 Kč za osobu.

KANAP KY

KANAPKY

Caponata z grilovaných lilků a paprik
45 Kč
Carpaccio z mušlí sv. Jakuba
69 Kč
Hovězí roast beef s rukolou a parmezánem
65 Kč
Chobotnicový salát s fenyklem a citrónem
69 Kč
Kořeněné tyčinky Grissini 100g
145 Kč
Kořeněný marinovaný mix oliv 200g
125 Kč
Kousky čerstvé hrušky s pecorinem
37 Kč
Pikantní cizrna 200g
75 Kč

KANAPKY

Remuláda ze žluté dýně v Bresaole
49 Kč
Salát z červené řepy s jablky
37 Kč
Pecorino v parmské šunce s rukolou
49 Kč
Špíz z cherry rajčat a mozzarelly
54 Kč
Tatarák z čerstvého tuňáka a řeřichy
69 Kč
Telecí plátky s tuňákovou majonézou
69 Kč
Uzený lilek sypaný vyzrálým sýrem
54 Kč
Uzený losos se zakysanou smetanou
54 Kč
Minimální objednávka je 10 ks od jednoho druhu kanapek.
Minální celková objednávka je 40 ks kanapek.

OBCHODNÍ PODMÍNKY
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Na poptávku zaslanou na kontaktní email společnosti bude managerem

		 daňového dokladu. V rámci provedeného vyúčtování může být rovněž 		

provozovny učiněna nabídka specifikující rozsah poskytovaných služeb a

		 zohledněna uhrazená kauce. Objednatel je povinen uhradit zbývající 		

jejich cenu.

		 částku na zúčtovacím dokladu v termínu jeho splatnosti.
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Objednávka bude oběma smluvními stranami vzájemně písemně
odsouhlasena. Poskytnutí jakékoliv služby nad tento rámec bude 			
zpoplatněno dle aktuálně platného ceníku společnosti..
Objednavatel odpovídá za přesnost informací poskytnutých společnosti
v poptávce, v případě jejich změny, mohou být související náklady 			
vyúčtovány k tíži objednavatele.
Změnu počtu osob je objednavatel povinen oznámit společnosti
písemně minimálně 3 kalendářní dny před plánovaným termínem 		
konání akce.  
Platební podmínky: Objednatel je povinen uhradit nejpozději 7
kalendářních dní před datem konání akce na bankovní účet společnosti
kauci ve výši 50% z celkové hodnoty objednávky.
společnost vyúčtuje skutečné náklady na akci objednateli do 10
kalendářních dní po jejím uskutečnění, a to na základě vystaveného 		
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Pokud je ze strany objednatele učiněna konzumace nad předem
dohodnutý rámec v objednávce, bude o tuto částku navýšena cena 			
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konzumace ve vyúčtování,
V případě neuhrazení faktury (daňového dokladu) včas, může být ze

		

strany společnosti naúčtován úrok z prodlení ve výši 0,1 % za každý den
prodlení z dlužné částky.
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Ceny v nabídce jsou uváděny v českých korunách včetně DPH, pokud
není uvedeno jinak.
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Pokud je na základě poptávky potřeba využít mimořádný počet či
druh mobiliáře, případně zajistit jiné zvláštní požadavky 					
objednatele, bude tato služba předmětem zvláštní cenové nabídky.
U skupin je k ceně za konzumaci dle potvrzené objednávky účtován
rovněž servisní poplatek ve výši 12,5% z celkové hodnoty konzumace

OBCHODNÍ PODMÍNKY
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Veškeré platby jsou považovány za uhrazené v okamžiku, kdy jsou připsány
na bankovní účet společnosti.
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Při zrušení objednávky 2 a méně kalendářních dnů před sjednaným
datem, bude účtována objednateli ze strany společnosti smluvní 				

pokuta ve výši 100% z odsouhlasené hodnoty objednávky,

Storno podmínky: Zrušení objednávky je možné pouze písemnou 		
formou na e-mail uvedený v objednávce.
Při zrušení objednávky nejpozději 3 kalendářní dny před sjednaným
datem, bude účtována objednateli ze strany společnosti smluvní 				
pokuta ve výši 50% z odsouhlasené hodnoty objednávky.
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Objednatel bere na vědomí, že společnost je oprávněna použít k úhradě
smluvní pokuty složenou kauci.
Objednavatel odpovídá za případné poškození majetku společnosti
v průběhu konání akce. Jakékoliv poškození způsobené 						
objednavatelem nebo jeho klientem na inventáři či zařízení
společnosti může být požadováno k úhradě po objednateli.

KO N TA K T Y
Platnéřská 89/11, Praha 1
lafinestra@labottega.cz
+420 222 233 094
lbdf.lacollezione.cz

R E Z E R VAC E
při rezervaci nad 8 osob kontaktujte:
sales@lacollezione.cz

TĚŠÍME SE NA VIDĚNOU V LA BOTTEGA DI FINESTRA!

