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prostory & catering 



vítejte  
v the italians..

Ať už pro vaši akci sháníte originální 
prostory, nebo jenom catering, jste 
u nás správně. 

Vaše hosty rozmazlíme nevšedním 
občerstvením založeným na zdravých 
italských delikatesách a vínech špičko-
vé kvality. Suroviny, které používáme, 
pochází výhradně od malých italských 
rodinných výrobců a farem, vyrábě-
jících řemeslně, tradičními postupy, 
lokálně, ekologicky a bez zbytečné 
chemie.  
 
Všechny naše dodavatele známe 
osobně a jejich produkty jsme ochut-
nali, abychom si byli 100% jistí, že vám 
nabízíme jenom to nejlepší. 

naše mise

kontakt

Baví nás rozvíjet společenství nad-
šenců, ve kterém si kvalitní italskou 
gastronomii užívají zákazníci, výrobci 
i zaměstnanci. Jsme místem, které 
propojuje tyto tři skupiny a snažíme se, 
aby nám díky tomu život chutnal více.

Petr Jokl 
petr.jokl@theitalians.cz
+420 777 653 384

mailto:petr.jokl%40theitalians.cz%0D?subject=pron%C3%A1jem%20prostor


naše prostory

U nás na Smíchově a v Průhonicích 
najdete hned šest originálních prostor, 
ve kterých můžete uspořádat prakticky 
cokoliv, od narozeninové párty, přes fi-
remní večírek, pracovní snídani či oběd, 
tiskovku, komorní degustaci, školení 
až po svatební hostinu, nebo cokoliv, 
co vás napadne. 

O vaše žaludky se během akce postará 
náš italský šéfkuchař, který pro tuto 
příležitost sestavil tři snídaňová menu 
a tři hlavní menu. A pokud by vám 
žádné z nich nevyhovovalo, můžete si 
jednotlivé chody namíchat podle vlast-
ního gusta, nebo vám na přání klidně 
uděláme třeba menu regionální.

Pro větší přehlednost jsme pro vás 
z naší široké nabídky vín vybrali ta, kte-
rá nejlépe doplní jednotlivá menu, nebo 
si můžete jednoduše zvolit nápojový 
balíček, který zahrnuje neomezenou 
konzumaci vín a nealko nápojů na tři 
hodiny.

platba a storno

Rezervace prostor je závazně potvrze-
na až po zaplacení zálohy ve výši 80 % 
z celkové ceny akce. Záloha musí být 
uhrazena převodem na účet před koná-
ním akce. Zbývající částka je doplacena 
po skončení akce a finálním vyúčtování.

Při zrušení rezervace 15 a více dní před 
datem konání akce, vám bude záloha 
vrácena na účet v plné výši, a to do 
14 dnů od potvrzeného storna. Při 
zrušení rezervace méně než 15 dní před 
datem konání akce, se záloha nevrací.



konírna

12 míst k sezení | 20 míst ke stání

Cena za jednorázový pronájem:
při útratě nad 10 000 Kč vč. DPH 
je pronájem bezplatný

Adresa: 
Strakonická 948 / 1, Praha–Smíchov

zimní zahrada

70 míst k sezení | 100 míst ke stání

Cena za jednorázový pronájem:
při útratě nad 50 000 vč. DPH  
je pronájem bezplatný

Adresa: 
Strakonická 948 / 1, Praha–Smíchov

večírky | oslavy | svatby | prezentace

Vybavení: 
toskánský gril | velká gastro pánev

Vybavení na vyžádání: 
projektor | promítací plátno |   
audio technika | klavír | Wi-Fi

rodinné oslavy | meetingy | slavnostní 
obědy | večeře | řízené degustace | 
snídaně

Vybavení:
flipchart | Wi-Fi | TV

http://www.theitalians.cz/eventy
https://www.theitalians.cz/eventy


vinotéka

max. 25 osob

Cena za jednorázový pronájem:
při útratě nad 15 000 Kč vč. DPH 
je pronájem bezplatný

Adresa: 
Strakonická 948 / 1, Praha–Smíchov 

kavárna

10 míst k sezení

Cena za jednorázový pronájem:
při útratě nad 5 000 vč. DPH  
je pronájem bezplatný

Adresa: 
Strakonická 948 / 1, Praha–Smíchov

meetingy | firemní snídaně | obědy |  
večeře | přednášky | porady | 
řízené degustace

Vybavení:
flipchart | Wi-Fi | TV

obědy | večeře | přednášky |  
řízené degustace | oslavy

Vybavení:
flipchart | Wi-Fi | TV

https://www.theitalians.cz/eventy
https://www.theitalians.cz/eventy


průhonice | vnitřní prostory

max. 30–50 osob

Cena za jednorázový pronájem:
při útratě nad 10 000 Kč vč. DPH 
je pronájem bezplatný

Adresa: 
Květnové náměstí 50, Průhonice

průhonice | venkovní prostory

max. 10 osob

Cena za jednorázový pronájem:
při útratě nad 5 000 vč. DPH  
je pronájem bezplatný

Adresa: 
Květnové náměstí 50, Průhonice

meetingy | firemní snídaně | obědy |  
večeře | přednášky | porady | 
oslavy 

Vybavení:
flipchart | Wi-Fi | TV

oslavy | svatby | přednášky | firemní 
obědy | večeře | meetingy | porady | 
řízené degustace 

Vybavení:
flipchart | Wi-Fi | TV | gril



menu | snídaně

lehká 480 Kč | os

káva, čaj
fresh, minerálka
jogurt s müsli
čerstvé ovoce
toast s avokádem
pečivo

slaná 450 Kč | os

káva, čaj
fresh, minerálka
tmavý sicilský chléb  
s toskánskou paštikou
míchaná vejce  
nebo omeleta
pečivo

sladká 410 Kč | os

káva, čaj
fresh, minerálka
opečený chleba s máslem  
a výběrem marmelád  
nebo palačinky
cornetto, pečivo



vini | vína 
doporučeno k menu piccolo

menu | piccolo 
1 390 Kč | os + 10 % servisní poplatek

předkrmy 199 Kč | os

toskánský chlebový salát Panzanella, 
salát Caprese s mozzarellou a rajčaty, 
výběr mladých i vyzrálých ovčích a 
kravských sýrů, šunek a salámů, mozza-
rella di bufala prena, sušená nakládaná 
rajčata, křupavé nakládané artyčoky 
podle vlastní receptury, černé a zelené 
olivy Bella di Cerignola, mix ovoce, 
salsa z fíků a hrušek, grissini od našich 
pekařů

první chod
z velké pánve 229 Kč | os 

mezze penne ai pomodorini

masa na grilu 279 Kč | os 

vepřová salsiccia 
saltimbocca

ryby na grilu 299 Kč | os 

mořský vlk 
pražma 
losos

přílohy 199 Kč | os 

pečené brambory 
sezónní grilovaná zelenina 
pečivo

dezerty 185 Kč | os

mini tiramisu 
mini panna cotta, 
cannoli s čokoládou 

šumivá vína

Prosecco Valdobbiadene, 559 Kč
brut, Drusian, Veneto
Prosecco Valdobbiadene, 559 Kč
extra dry, Drusian, Veneto
Prosecco Valdobbiadene, 969 Kč
brut, Drusian, Veneto, 1,5 l
Prosecco Valdobbiadene, 969 Kč
extra dry, Drusian, Veneto, 1,5 l

bílá vína

Gewürztraminer, 599 Kč
Andrian, Alto Adige
Murriali Monreale bio, 559 Kč
Baglio di Pianetto, Sicilia

růžová vína

Rosato Chiaretto bio, 619 Kč
Lombardia, Pasini

červená vína

Valpolicella Duca Fedele 599 Kč
Massimago, Veneto, bio
Chianti Terre Poppiano 439 Kč
Guicciardini, Toscana



vini | vína 
doporučeno k menu medio

menu | medio 
1 590 Kč | os + 10 % servisní poplatek

předkrmy 229 Kč | os

toskánský chlebový salát Panzanella, 
salát Caprese s mozzarellou a rajčaty, 
sicilská lilková caponata, výběr mladých 
i vyzrálých ovčích a kravských sýrů, 
šunek a salámů, mozzarella di bufala 
prena, sušená nakládaná rajčata, křupa-
vé nakládané artyčoky podle vlastní 
receptury, černé a zelené olivy Bella di 
Cerignola, mix ovoce, pražené lískové 
oříšky, salsa z fíků a hrušek, grissini od 
našich pekařů

první chod 
z velké pánve 259 Kč | os

rigatoni s ragú ze salsicci

masa z grilu  299 Kč | os

toskánská vepřová krkovice Etrusca
hovězí Entrecote
telecí plátky

ryby na grilu 329 Kč | os

mečoun
treska
krevety 

přílohy 199 Kč | os

pečené brambory  
sezónní grilovaná zelenina 
pečivo

dezerty 275 Kč | os

mini cheese cake, tartelletta s ovocem, 
mini tiramisu, cannoli s pistáciemi

šumivá vína

Lugana Metodo Classico, 669 Kč
brut, Pasini San Giovanni,
Lombardia
Lugana Metodo Classico, 1 339 Kč
brut, Pasini San Giovanni,
Lombardia, 1,5 l

bílá vína

Gavi di Gavi La Meirana, 649 Kč
Broglia, Piemonte
Etna Bianco Fermata 125, 799 Kč
Baglio di Pianetto, Sicilia, bio

růžová vína

Rosato Chiaretto bio, 619 Kč
Lombardia, Pasini

červená vína

Ottantadue Rosso 799 Kč
Il Carnasciale, Toscana
Zisola Noto Rosso 769 Kč
Mazzei, Sicilia



vini | vína 
doporučeno k menu grande

menu | grande 
1 790 Kč | os + 10 % servisní poplatek

předkrmy 269 Kč | os

toskánský chlebový salát Panzanella, 
salát s lososem a hroznovým vínem, 
výběr mladých i vyzrálých ovčích a 
kravských sýrů, šunek a salámů, mozza-
rella di bufala prena, tuňáková poma-
zánka, sušená nakládaná rajčata, křupa-
vé nakládané artyčoky podle vlastní 
receptury, černé a zelené olivy Bella di 
Cerignola, mix ovoce, pražené lískové 
oříšky, salsa z fíků a hrušek, grissini  
a piadina od našich pekařů

první chod 
z velké pánve 299 Kč | os

risotto s mořskými plody 

masa na grilu  339 Kč | os

jambon alla brace
telecí kotletky 
hovězí tagliata

ryby na grilu 329 Kč | os

sv. Petr
ropušnice
tuňák

přílohy 199 Kč | os

pečené brambory 
sezónní grilovaná zelenina 
pečivo

dezerty 325 Kč | os

mini tiramisu, mini panna cotta, 
tartelletta s ovocem, cannoli, 
sorbet s proseccem nebo campari 

šumivá vína

Blauwal Metodo Classico, 1 559 Kč
brut, Cesconi, Trentino, bio
Blauwal Metodo Classico 1 889 Kč
brut, Cesconi, Trentino, bio, 1,5 l
Franciacorta, brut, 1 319 Kč
1701, Lombardia, bio
Champagne Premier cuvée,          1 699 Kč
Bruno Paillard, Champagne
Champagne Premier cuvée 3 459 Kč
Bruno Paillard, Champagne, 1,5 l

bílá vína

Riesling Private Cuvée 1 649 Kč
Pacher Hof, Alto Adige
Vermentino di Gallura, 999 Kč
La Contralta, Sardegna

růžová vína

Rosato Chiaretto bio, 619 Kč
Lombardia, Pasini

červená vína

Primitivo La Signora, 1 539 Kč
Morella, Puglia
IDDA Rosso Sicilia, 1 499 Kč
Gaja, Sicilia



balíček
790 Kč | os | 4 h

šumivá vína

dle aktuální nabídky

bílá vína

dle aktuální nabídky

červená vína

dle aktuální nabídky

pivo

dle aktuální nabídky

nealko

Voda perlivá | neperlivá
Limonády
Káva | čaj

nápoje

nealkoholické

MoleCola classica | bez cukru            69 Kč
Limonády Paoletti 69 Kč
chinotto | grep | pomeranč | tonic
Jablečná štáva Kohl 200 ml  69 Kč
Jablečná štáva Kohl 750 ml 149 Kč
Fresh pomeranč 109 Kč
Voda 1 l 69 Kč

káva a čaje

Espresso 59 Kč
Espresso Macchiato 59 Kč
Espresso Lungo 69 Kč
Espresso Doppio 79 Kč
Cappuccino 79 Kč
Americano 69 Kč
Caffè latte 89 Kč
Flat white 95 Kč
Čaj z čerstvé máty | zázvoru               69 Kč
Čaj Ferri 69 Kč

grappy, likéry, koktejly

Grappa Vendemmia 40° Nonino
Grappa Vendemmia 41° Nonino,
(zrající 18 měsíců)
Grappa di Moscato 41° Nonino
Grappa di Chardonnay 41° Nonino 
(zrající 1 rok )
Grappa Antica Cuvée 43° Nonino 
(zrající 5 let)
Limoncello Il Gusto della Costa
Sambuca Bio Excellence Walcher 
Bylinkový likér Amaro La Valdôtaine 
Vermouth delle Alpi La Valdôtaine
Hruškovice Il Pirus, Nonino 
Limoncello spritz
Campari spritz
Negroni



catering | festa italiana

Pořádáte firemní večírek, domácí osla-
vu nebo jinou neformální akci, chle-
bíčky už se vám přejedli a chcete, aby 
si vaši hosté pochutnali na něčem tak 
dobrém, že na to budou ještě dlouho 
vzpomínat? 

Pak je naše festa italiana přesně tím 
pravým. Obložená prkna, sladké 
krabičky, panina, cicchetti nebo pizza 
romana se postarají o dokonalý zážitek 
a vám ušetří hromadu času při přípra-
vě akce. Všechny naše festy jsou totiž 
připravené tak, abyste je mohli rovnou 
servírovat. 

podmínky

objednávky

Objednávku je potřeba provést ales-
poň 24 hodin předem. Vaše festa bude 
připravena k vyzvednutí na prodejně 
the italians.. na Smíchově, nebo ji 
převezeme až k vám (pouze po Praze). 
U objednávek nad 1 500 Kč od nás máte 
dopravu zdarma.

· osobně ve smíchovské prodejně 
· e-mailem na retail@theitalians.cz
· on-line na retail.theitalians.cz 
  /festa-italiana

https://www.theitalians.cz/prodejna-smichov
mailto:retail%40theitalians.cz?subject=festa%20italiana
https://retail.theitalians.cz/festa-italiana/
https://retail.theitalians.cz/festa-italiana/


festa tagliere

prosciutto crudo, prosciutto cotto,  
několik druhů sýrů (kravské, ovčí a plísňové), 
různé druhy salámů, paštika, olivy, mostarda, 
sušená rajčata, mostardu, čerstvé nebo 
sušené ovoce, pečivo 

Alergeny:  
lepek, mléko, vejce, ořechy, hořčice

festa piatto

prosciutto crudo, prosciutto cotto,  
několik druhů sýrů (kravské, ovčí a plísňové), 
různé druhy salámů, paštika, olivy, mostarda, 
sušená rajčata, mostardu, čerstvé nebo 
sušené ovoce, pečivo 

Alergeny:  
lepek, mléko, vejce, ořechy, hořčice

4 400 Kč | pro 8 osob 2 200 Kč | pro 4 osoby

https://retail.theitalians.cz/festa-tagliere--60-cm-8-osob-objednavka-den-predem-/
https://retail.theitalians.cz/festa-piatto-55-x-32-cm--4-osoby-objednavat-den-predem-/


festa panino

3 ks tramezzino s mortadellou
2 ks tramezzino s prosciuttem cotto 
2 ks mini panino se salámem 
2 ks mini panino se salámem piccante  
4 ks mini panino s prosciuttem crudo 

Alergeny:  
lepek, mléko, vejce, ořechy

festa dolce

6 ks mandlových sušenek 
6 ks ovocných košíčků 
6 ks pistáciových sušenek 
2 ks cannoli s pistáciemi 
2 ks cannoli s malinami
6 ks bacio di dama 

Alergeny:  
lepek, mléko, vejce, ořechy

750 Kč | pro 4–6 osob 1 290 Kč | pro 4 osoby

https://retail.theitalians.cz/festa-panino-32-x-25-cm--4-6-osob-objednavat-den-predem-/
https://retail.theitalians.cz/festa-dolce-32-x-25-cm--8-osob-objednavat-den-predem-/


cicchetti 
veneziani
cicchetti se salámem 
cicchetti s pikantním salámem  
cicchetti s mortadellou 
cicchetti s prosciuttem cotto 
cicchetti s prosciuttem crudo 
cicchetti s tuňákem 
cicchetti s grilovanou zeleninou

Alergeny:  
lepek, mléko, vejce, ořechy, ryby

480 Kč | 16 ks
690 Kč | 28 ks

pizza romana 
bianca 
Římská pizza ochucená extra panenským 
olivovým olejem 

Alergeny: lepek

290 Kč | pro 6–12 osob

https://retail.theitalians.cz/cicchetti-veneziani-box-28-ks-nutno-objednat-alespon-24-h-predem/
https://retail.theitalians.cz/cicchetti-veneziani-box-28-ks-nutno-objednat-alespon-24-h-predem/


pizza romana 
rossa 

Římská pizza ochucená extra panenským 
olivovým olejem a rajčatovým sugem 

Alergeny: lepek

390 Kč | pro 6–12 osob pizza romana
margherita 

Římská pizza ochucená extra panenským 
olivovým olejem rajčatovým sugem 
a mozzarellou

Alergeny: lepek, mléko

490 Kč | pro 6–12 osob



www.theitalians.cz

https://www.theitalians.cz/

