
kavárna měsíce

Snídaně je základ dne. Věděly 
to naše babičky, víme to i my a 
při troše štěstí to budou vědět i 
naše děti. Ptáte se, kam na takový 
pořádný „základ“ v Praze vyrazit? 
Máme pro vás odpověď - do Café 
Faux Pas ve Vinohradské ulici.

Z ulice zdánlivě nenápadné místo 
ukrývá prostor pro více jak šedesát 
lidí, přičemž nechybí zahrádka a 
nekuřácké posezení (1/3 podniku 
je kuřácká). Výzdoba je velmi jed-
noduchá, lehce barokní, tvořená z 
obrazů, zrcadel a nástěnných ho-
din. Nijak extravagantní, ale účelný 
dřevěný nábytek získává na pohodlí 
množstvím polštářků, kterých je v 
celém podniku věru požehnaně. 
Samotné prostředí má velmi dobře 
řešenou akustiku, takže ani v případě 
plného podniku se člověk nemusí s 
protějškem překřikovat. V Café Faux 
Pas to zkrátka správně kavárensky 
žije, aniž by to někoho obtěžovalo.

Kavárně dominují famózní sladké a 
slané palačinky. Je jich na čtyřicet 
druhů a každá stojí za ochut-
nání (ne nadarmo platí podnik za 
„palačinkovou“ jedničku). Zkušení 
harcovníci identifikují několik nových 
kousků, neboť se v létě měnilo menu. 
Osobně jsem neodolal palačince s 
broskvemi a tvarohem. Již na první 
pohled jídlo působilo dobře, což 
považuji za základ. Chuť naštěstí 
nezůstala o nic pozadu a šlo o natolik 
vydatnou porci, že bych při slabším 
dni byl pravděpodobně nasycen. 

Café Faux Pas
- nejlepší palačinky ve městě



V každé jiné kavárně by to palačinkou 
a posezením u kávy končilo. Café 
Faux Pas však nabízí mnohem 
víc a je ohromná škoda, že o tom 
málokdo ví – v nabídce jídelního 
menu jsou totiž i malé a velké saláty, 
zapékané sendviče, kuřecí prsa na 
několik způsobů a svěží deserty. Je 
to zkrátka plnohodnotné restaurační 
zařízení, do kterého můžete vzít dra-
hou polovičku na romantickou večeři 
při svíčkách a neprohloupíte.

Za výborným předkrmem násle-
dovalo hlavní jídlo – Kuřecí prsa v 
sýrovém těstíčku s rukolovým sa-
látem. Na první pohled jednoduché 
jídlo, ale o to je třeba větší šikovnosti, 
neboť každá chyba na talíři snáze 
vynikne. 

Ani zde kuchař nezapochyboval. Ru-
kolový salát byl čerstvý a decentně 
naaranžovaný, prsa ideálně 
propečená a pokrývající sýrové těsto 
se krásně „táhlo“. Chuťově bylo vše 
bez jediné chybičky. Café Faux Pas 
je pro mě díky svým gastronomickým 
kvalitám tak trochu jako splněný sen, 
neboť si nevybavím jinou kavárnu, 
která mi krom příjemného posezení 
nabízí i špičkové obědy a večeře.

Co se týče klíčové kávy, pracují v 
Café Faux Pas se značkovou kávou 
Illy, jíž čerstvost dodává excelentní 
vůni a chuť. 

Café Faux Pas je takový malý unikát. 
I když nabízí klasické kavárenské 
prostředí, jde o plnohodnotné gas-
tronomické zařízení, které kvalitou 
nabízených výrobků lehce strčí do 
kapsy kdejakou vyhlášenou restau-
raci. Zkrátka ideální místo pro sní-
dani, oběd, večeři, či jen pouhé po-
sezení u kávy a výborných palačinek. 
Ani jednou vás žaludek nebude lito-
vat a stejně tak vaše peněženka. 
Ceny jsou totiž více než vstřícné.
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Café Faux Pas, Vinohradská 31 
Praha 2, Tel.: +420 605 374 611
po-pá 8:00 - 22:00
so-ne 10:00 - 22:00 
www.cafe-fauxpas.cz 
Staňte se přáteli Café 
Faux Pas na Facebooku
nebo si přidejte stránku
facebook.com/milujemepalacinky

20% SLEVA
Použitím tohoto vystřiženého 
kupónu při placení v Café 
Faux Pas získáte 20% slevu.*

*Kupón lze použít ke slevě jen jednou a musí 
být při placení odevzdán obsluze.


