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dyž se Praha teprve probouzí k
životu, v Café Faux Pas to již žije.
Aby ne. Bez vyhlášených palačinek dnes již klasického Vinohradského podniku by půlka
místních dost možná ani nevstala. Café Faux Pas
však není „jen“ podnikem s palačinkovou tradicí
a výbornou kávou. Nabízí mnohem víc.
Čas od času je třeba projít nějakou změnou, aby se
nedostavila stagnace. Ostatně, i v letitém manželství by to spolu dva jen těžko vydrželi až do „a žili
šťastně až do smrti“, kdyby občas nevnesli do svého vztahu svěží vítr. Café Faux Pas je součástí vinohradského života. Jde o v tamní gastronomické
kultuře pevně zakořeněný podnik. Přesto doznal v
poslední době několika změn. A k lepšímu.
Ne snad, že by předtím podnik strádal. Ale heslo „vždy je co vylepšovat“ platí i pro ty nejúspěšnější. První novinkou, kterou zaregistrujete ihned
po vchodu, je změna ovzduší. Doslova. Prohodila
se totiž kuřácká a nekuřácká část. Zatímco dříve
museli nekuřáci poměrně nešikovně proplout kuřáckým prostorem a teprve poté se usadit v nekuřáckém zadním salónku, nyní jsou karty obrácené.
Konečně se tak odpůrci cigaretového dýmu nemusí bát, že by v případě návštěvy Café Faux Pas nedobrovolně načichli vyhořelým nikotinem. Charakteristický zápach se jim doslova vyhne obloukem.
Změny doznal i jídelní lístek a to díky nové šéfkuchařce Aleně Králové (zkušenější strávníci budou
její jméno znát z Potrefené husy). Nebojte, o pestrou nabídku dnes již legendárních palačinek nepřijdete. Ke střídání dochází na poledním menu.
Pro většinu restaurací platí, že je obědové menu
„rychle dovnitř a hurá zpátky do práce“. Což mu
nijak nebere na chuti a funkčnosti, rozhodně si s
ním kuchaři ale nevyhrají. A právě to chce Café
Faux Pas změnit. Jejich nově sestavený obědový
lístek má jasný cíl - nabízet lehká, od pohledu lákavě uspořádaná a zároveň lahodná jídla, které byste
si nestyděli dát jako hlavní chod při romantické
večeři. Navzdory vynaloženému úsilí však zůstává
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cena ryze obědová. Smyslem tu je povýšení celkové kvality a prezentace, nikoli navýšení jejich cen.
Poslední důležitou změnou je víkendová otevírací
doba. Dříve se začínalo a končilo v deset. Nyní se
začíná již v půl desáté a končí v osm. Vyhlášené
snídaně si tudíž můžete vychutnat ještě dříve.
Vše ostatní zůstalo při starém - lehce barokní
výzdoba, tvořená z obrazů, zrcadel a nástěnných
hodin, nijak extravagantní, ale účelný dřevěný
nábytek, který získává na pohodlí množstvím polštářků, jichž je v celém podniku věru požehnaně
a vždy příjemná atmosféra. Je dobré také nezapomínat na to, že má samotné prostředí velmi dobře
řešenou akustiku, takže ani v případě plného podniku se člověk nemusí s protějškem překřikovat.
Café Faux Pas si zkrátka navzdory změnám udržuje svou tvář a vstřícné ceny. Ať už hledáte místo k
posezení nad lahodnou kávu či romantické večeři,
ani v jednom případě nešlápnete vedle.
th.

Vinohradská 31, Praha
Tel.: +420 605 374 611
Po - pá: 08:00 - 22:00, So - ne: 09:30 - 20:00
www.cafe-fauxpas.cz
www.facebook.com/kavarnafauxpas
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