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21 chutí: přesně tolik osobností brněnského 
veřejného a kulturního života i profesionálů 
v oboru nominovalo své oblíbené podniky. 
Do nominací promítli své osobní preference 
– kde jim chutná, co je baví a na co jsou 
na brněnské gastroscéně pyšní. Ty podniky, 
které byly jmenovány vícekrát, jsme zařadili 
do finálního výběru k ohodnocení nezávis-
lou porotou.

21 názorů: čeští i zahraniční profesionálové 
v oboru, kuchaři, cukráři, vinaři, gastronovi-
náři, foodblogeři a influenceři přijeli do Brna 
nominované podniky ohodnotit. Komise 
složené ze tří hlasů hodnotily letos nově 
v osmi kategoriích - FINE DINING, RESTAURA-
CE, BISTRA, KAVÁRNY, CUKRÁRNY, VINÁRNY 
A WINE BARY, PIVNICE, BARY. Které konkrétní 
podniky se umístily, se v abecedním pořadí 
dozvíte na dalších stránkách. K vytvoření 
vašeho vlastního názoru pomohou v letoš-
ním roce i hashtagy přibližující specifičnost 
nabídky jednotlivých podniků. 

Přehlídka těch 
nejzajímavějších 
brněnských podniků

Dobrou chuť a na zdraví!
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→ FINE DINING



Malinovského nám. 2

01+420 777 904 570
www.kohout-na-vine.cz

„Oceníte schopnost kuchyně sáhnout po netradič-
ních surovinách a přetavit je v pokrm, který nevyděsí 
ani strávníka, jenž není skalním experimentátorem.“ 

OTEVŘENO:
PO–SO 11.30–15.00 / 17.00–23.00

Kohout NA VÍNĚ

Restaurace a vinný bar v reprezentativ-
ních prostorách Domu umění. Specialitou 
podniku je kohout na víně, jehož konkrétní 
úprava je proměnná a vždy odráží aktuální 
nápady a um kuchařského týmu. U Kohou-
ta je více než 200 druhů vína z celého svě-
ta, s primárním zaměřením na ta naturální. 
Díky technologii CORAVIN není problém na-
bídnout po skleničce jakékoliv dražší víno 
dle konkrétního přání hostů.

#punksnotdead  
#kreativ

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Chuť a kvalitu nápojů
Prostředí a atmosféru
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Jezuitská 6

02+420 541 213 497 / 607 005 905
www.restaurant-pavillon.cz

„Gastronomický zážitek podtrhuje také místo, 
restaurace se nachází uprostřed zeleného parku.“ 

OTEVŘENO:
PO–SO 11.00–23.00
NE 12.00–22.00

PAVILLON restaurant

Výjimečnost, čistota, preciznost v interiéru 
i v jídle, skvělý servis. V replice funkcionalis-
tické vily čeká každého návštěvníka gurmán-
ský zážitek z jídel à la carte i degustačního 
menu. Tady se kuchaři nebojí neotřelých kom-
binací ani nejnovějších trendů.

#funkcionalismus 
#preciznost

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Chuť a kvalitu nápojů
Prezentaci jídla a nápojů a vzhled
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Kopečná 43

03+420 515 537 500
www.borgoagnese.cz

„BORGO AGNESE je hezkým důkazem toho, že bílý 
ubrus nemusí znamenat škrobené prostředí.“ 

OTEVŘENO:
PO–SO 12.00–24.00
NE 12.00–22.00

Restaurace BORGO AGNESE

Dlouhá tradice jednoduchosti a exkluzivity, 
která se snoubí v netradičních kombina-
cích na talíři. Denně čerstvé ryby, kuchyně 
zaměřená na Středomoří a prémiová vína 
– BORGO AGNESE je jednou z největších vi-
noték v Česku, nabízí přes 780 druhů lahví. 
Návštěva BORGO AGNESE je opravdový záži-
tek, o který se stará servis 7 a více číšníků.

#stredomorskakuchyne 
#byznysobed

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Personál (vystupování a znalosti)
Chuť a kvalitu nápojů
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E65, Vintrovna 35, Popůvky

04+420 737 383 383
www.restaurantsignature.cz

Návrat k tradicím, obohacený o prvky svě-
tové kuchyně, chuť experimentovat, důraz 
na kvalitu se smyslem přinést poctivé jídlo – 
to je Signature. Výjimečný zážitek v moder-
ním prostředí s dokonalým servisem a nej-
větší nabídkou šumivých vín v regionu.

„Jednoduchý a šmrncovní internér je příjemně čle-
něný tak, aby skýtal prostor pro dvojice i skupiny.“ 

OTEVŘENO:
PO–NE 07.00–23.00

Restaurant Signature

#sezonni 
#predbrnem
#domacichlebssebou

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Personál (vystupování a znalosti)
Originalitu nabídky

VÍTĚZ
KATEGORIE
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→ RESTAURACE



Novobranská 4

05+420 774 421 400
www.castellana.cz

„I tak jednoduché jídlo jako bruschetta s rajčaty 
je tu oslavou gastronomie.“ 

#italievbrne
#srodinounaobed

OTEVŘENO:
PO–PÁ 11.00–23.00
SO 12.00–22.00
NE 11.30–16.00 (od května do září 

v neděli zavřeno)

Castellana Trattoria

Být Italem je o lásce k jídlu a vínu, ale také 
o lásce ke každému momentu s rodinou 
a přáteli. Castellana Trattoria je ostrůvkem 
Itálie, který je vytvořen uprostřed Brna, 
plný italských vůní, chutí a s atmosférou, 
co svádí k požitkářství. Milovníky vína po-
těší výběr z více než 170 lahví.

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Personál (vystupování a znalosti)
Prostředí a atmosféru

VÍTĚZ
KATEGORIE
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Běhounská 4

06+420 731 651 167
fb: Vivobene Gusto  
– Jean Paul's Restaurant

Restaurace o třech patrech si vyrábí vlastní 
těstoviny, spaghetti připravují v parmazáno-
vém bochníku a vinotéku mají plnou skvě-
lých italských, moravských a španělských 
vín. Správná volba, když máte chuť na čer-
stvé ryby, mořské plody, italské krémové ri-
sotto nebo velké obědové saláty. Výtečným 
zpestřením se pro vás může stát švýcarská 
kuchyně v podobě sýrového fondue nebo ra-
clette. Fanoušci domácího vaření si zde mo-
hou nakoupit lahůdky do zásoby.

„Uspokojí milovníka mořských potvor, masožrouta 
i vegetariána.“ 

OTEVŘENO:
PO–SO 10.30–24.00
NE 11.00–20.00

Jean Paul´s Restaurant

#stredomorskakuchyne 
#lahudkyssebou

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Chuť a kvalitu jídla
Prostředí a atmosféru
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Běhounská 22

07+420 608 581 962
www.veselavacice.cz

VESELÁ VAČICE je správná adresa pro ty, 
kteří hledají kvalitní, nekomplikované jíd-
lo za dobrou cenu. Neformální pub, kde se 
čepuje několik druhů piv i z minipivovarů, 
je vyhledávaný hlavně pro svoje obědové 
menu, obsahující kromě jiného i českou kla-
siku. Kuchyně, které kraluje šéfkuchař Míra, 
nabízí především burgery, kuřecí křídla, 
vepřová žebra či saláty.

„Velmi vydařené zemité jídlo, které si vychutnáte 
v neformální atmosféře.“ 

OTEVŘENO:
PO–PÁ 11.00–02.00
SO 17.00–01.00

VESELÁ VAČICE burger & beer

#pratelskeceny 
#napivoajidlovecer 
#polednimenuvcentru

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Personál (vystupování a znalosti)
Chuť a kvalitu jídla
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→ BISTRA



Vachova 6

08+420 770 122 102
www.miluju4pokoje.cz

„Najíte se tu od otvíračky do zavíračky, což je skvě-
lé. Studentská atmosféra, super náladový bar, pře-
kvapující nabídka pokrmů i nápojů.“ 

OTEVŘENO:
PO–ÚT 07.00–03.00
ST–ČT 07.00–04.00
PÁ–SO 07.00–05.00
NE 08.00–03.00

4pokoje

Ještěže neonové srdce na zdi neumí vyprá-
vět: ráno snídající lidé, manažeři v krava-
tách a ospalí milenci, na oběd lidi z kanc-
lů, na sklonku odpoledne na aperitiv holky 
na jehlách i kluci s kníry a v noci… V noci je 
to jedno. Nikdo se to nedozví.

#laskapocelyden 
#furtsenecodeje

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Chuť a kvalitu nápojů 
Personál (vystupování a znalosti)
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„Krásné minimalistické prostředí, příjemná hudba, 
možnost sedět i venku v nehlučném prostředí.“ 

OTEVŘENO:
ÚT–SO   11.00–23.00+
kuchyně 11.00–15.00 / 17.00–22.00

Atelier Cocktail & Bistro

Příjemné posezení v hravém interiéru i na te-
rase ve vnitrobloku. Atelier propojuje tradiční 
a moderní, ať už v jídle, nebo v koktejlech. 
Má zajímavou nabídku vín, včetně těch na-
turálních. Je možné si zde dát vícechodo-
vé menu s párováním anebo zajít na rychlý 
oběd za super cenu.

#kreativ 
#deninoc 
#zazitek

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Originalitu nabídky
Prostředí a atmosféru

Kobližná 2

09+420 739 401 086
www.atelierbar.cz

VÍTĚZ
KATEGORIE
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„Klasické rychlé bistro s mexickým šéfem, který 
s úsměvem na rtech dělá tři věci naráz a naprosto 
soustředěně.“ 

OTEVŘENO:
PO–PÁ 11.00–22.00
SO–NE 12.00–22.00

Bistro Bastardo

Autentická mexická kuchyně vyniká čerst- 
vostí použitých surovin a pestrostí chutí. 
Zkušený šéfkuchař Alejandro, rodák z Ve-
racruz, připravuje jídlo v otevřené kuchyni, 
která je součástí originálního a nevšedního 
interiéru bistra. ¡Bienvenido a México!

#narychlovku 
#takeaway

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Chuť a kvalitu jídla 
Originalitu nabídky

nám. Svobody 21

10+420 605 454 040
fb: Bistro Bastardo
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Veveří 14

11+420 720 113 502
www.bistrofranz.cz

„Postavit koncept na lokálních potravinách, na tom, 
co je zrovna k mání, je skvělé.“ 

OTEVŘENO:
PO 08.00–15.30
ÚT–SO 08.00–21.00
NE 08.00–20.30

Bistro Franz

Interiér od kultovního designéra brněnských 
kaváren Martina Hrdiny, suroviny od místních 
dodavatelů často v bio kvalitě. Fair trade káva 
a preferovaně autentická moravská vína. Kaž- 
dé víkendové dopoledne se podává brunch, 
na který stojí za to do Bistra Franz zajít.

#zdravejidlo 
#sezonninabidka 
#moravskevino

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Originalitu nabídky
Personál (vystupování a znalosti)
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Kapucínské nám. 5

12+420 603 974 496
fb: Café Pilát

Nevšední design od designéra Hrdiny i pro-
story kapucínského kláštera symbolicky od-
kazují na Přední východ před 2000 lety. Jídla, 
inspirovaná tradiční středomořskou kuchyní, 
můžete zapíjet hutnými víny z Golanských 
výšin nebo svěží produkcí prověřených mo-
ravských vinařů. Pilát nabízí především brun-
che a do nabídky se vrátilo také polední All 
you can eat ve vegetariánské verzi.

„Rustikální jednoduchý styl servírování a opravdu 
vydatné porce plné barev.“ 

OTEVŘENO:
ÚT–NE 08.00–22.00

Café Pilát

#vegefriendly 
#moravskevino

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Originalitu nabídky
Chuť a kvalitu jídla
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Zelný trh 10 13www.elsnerbistro.cz

„Jeden z neoriginálnějších a nejzajímavějších 
projektů. Vlastní produkty, které je možné vzít si 
s sebou.“ 

OTEVŘENO:
ÚT–SO bistro/vinný bar: 08.00–23.00 
 (snídaně 08.00–10.30, teplá jídla 

11.00–14.30 a 17.00–20.00)
ÚT–SO bufet a prodejna: 10.00–18.00

Elsner Bistro

Bistro a vinný bar s vlastní pekárnou a cuk-
rárnou je nový gurmánský point v nedávno 
zrekonstruovaném barokním paláci na Zel-
ném trhu. Jídelní lístek stojí na kváskovém 
chlebu z biomouky, dostupných sezónních 
surovinách od drobných zemědělců a far-
mářů a filtrované výběrové kávě brněnských 
pražíren. Samozřejmostí je snoubení pokrmů 
s víny malých moravských vinařství, která 
fungují v bio režimu.

#domacichleb 
#lahudkyssebou

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Prezentaci jídla a nápojů a vzhled 
Prostředí a atmosféru
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„Rozmanitá nabídka, moderní trendy vaření, etický 
přístup k přírodě.“ 

OTEVŘENO:
PO–ČT 08.00–21.00
PÁ 08.00–22.00
SO 09.00–22.00
NE 09.00–18.00

Forky's respect for life

Veškeré jídlo se zde připravuje pouze z čis-
tě rostlinných surovin, z ingrediencí neživo-
čišného původu. Superbowls, tortily, vegan 
Forky’s burgery a na prodej vege speciality 
z celého světa včetně výběrových Forky’s 
produktů.

#vegefriendly
#velkyprostor

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Originalitu nabídky
Prostředí a atmosféru

Jakubské nám. 1

14+420 515 908 665 
www.forkys.eu
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Běhounská 4

15+420 720 021 575
fb: Gô ̃ Brno  
– Pravá vietnamská kuchyně

„Čerstvé ingredience, bylinky, ikonická polévka Phò 
s mimořádně dobrým vývarem.“ 

OTEVŘENO:
PO–NE 11.00–22.00

GÔ – Pravá vietnamská 
kuchyně

Bún bò Nam Bô. , Bánh rán, Chè a mnohé 
další asijské chuťové hvězdy pro gurmány 
i s variantami pro vegetariány a vegany. Až 
se člověk po odchodu diví, že není v Hanoji, 
ale na Běhounské. Let's Gô ̃!

#narychlovku
#kousekvietnamuvbrne

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Originalitu nabídky
Prezentaci jídla a nápojů a vzhled
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Jezuitská 7

16+420 773 179 212 
fb: Soul Bistro

„Rozmanitá nabídka uspokojující snad všechny hos-
ty, myslí i na vegetariány a vegany.“ 

OTEVŘENO:
PO–ČT 08.00–22.00
PÁ 08.00–23.00
SO 10.00–23.00

Soul Bistro

Bistro, co má duši. Lehký čistý interiér, 
jednoduchá kvalitní jídla reflektující sezó-
nu. Do Soulu se chodí na snídaně, pracovní 
oběd, slavnostnější večeři s přáteli či ro-
dinnou oslavu. Najdete zde od nadýcha-
ných dortíků přes lehké saláty až po skvělé 
fish&chips či sandwich s trhaným hovězím. 
"Live to eat not eat to live."

#skandinavskystyl 
#prokazdehoneco
#vegefriendly

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Personál (vystupování a znalosti)
Originalitu nabídky
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→ CUKRÁRNY



Minská 2

17+420 777 476 797
www.bukovskycukrarstvi.cz

„Pěkné, rodinné a klidné prostředí.“ 

OTEVŘENO:
PO–NE 09.00–21.00

BUKOVSKÝ café cukrářství
Rodinná tradice, otec a jeho synové: Aleš,  
Milan a Mirek. Autentické, řemeslné cukrář-
ské výrobky tvořené denně s vášní a pokorou. 
Poctivé řemeslo, vybrané suroviny, lahodné 
dezerty, dorty a prémiová káva. Příjemná ro-
dinná atmosféra a tradice jižní Moravy.

#ceskakuchyne 
#tradice

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Prostředí a atmosféru
Personál (vystupování a znalosti)
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Zelný trh 2

18+420 731 371 400
www.cafe-momenta.cz

„Vynikající dezerty ve francouzském stylu, nápaditě 
zdobené, nechyběly poctivé a kvalitní suroviny.“ 

OTEVŘENO:
PO–NE 08.00–22.00

Café Momenta

Momenta, která se roky umisťuje v Gourme-
tu jako kavárna, prorazila letos i jako cuk-
rárna! Pod rukama tří cukrářů vznikají sladké 
zákusky ve francouzském stylu. Do Momen-
ty na momenty s dobrou kávou, dezerty, 
sušenkami a madlenkami, po kterých by se 
Marcelu Proustovi jistě znovu vrátily vzpo-
mínky na dětství…

#moravskevino 
#atmosferazelnak 
#pamatkypockaji

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Prezentaci a vzhled dezertů 
Nabídku nápojů 
Prostředí a atmosféru



45



Veveří 14

19+420 541 211 372
www.cukrarstvimartinak.cz

Původní osvědčené recepty, kapka vlast-
ní invence a nejkvalitnější suroviny. Tradiční 
dorty a zákusky podle prvorepublikových 
cukrářů, z 84% kvalitního másla a 35% sme-
tany. Nechybí kvalitní belgická čokoláda Bel-
colade, oříšky a čerstvé sezónní ovoce. Nově 
jsou také na Libušině třídě 19.

„Zaujala nás různorodost - tradiční, trendové, ale 
i francouzské dezerty.“ 

OTEVŘENO:
PO–PÁ 10.00–19.00
SO–NE 12.00–18.00

Cukrářství Martinák

#ceskakuchyne 
#tradice

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Sortiment dezertů a originalitu sortimentu
Prezentaci a vzhled dezertů
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nám. Svobody 21

20+420 732 985 829
www.cupcakekarna.cz

Cupcake není muffin! Malé dortíčky s na-
šlehanou čepičkou, barevné, hravé, delikát-
ní, s ovocem i bez... Malé potěšení na místě 
i do krabičky domů. Velký bonus – nabízí va-
rianty i pro alergiky. Kromě náměstí Svobody 
také v přízemí Tržnice Brno.

„Přívětivý a plně informovaný personál, milý 
a sympatický přístup. Jednoduché a čisté pro-
středí, spíše take away.“ 

OTEVŘENO:
PO 09.00–19.00
ÚT–PÁ 07.30–19.00
SO 10.00–16.00
 nebo do vyprodání cupcakes

Cupcakekárna

#vegefriendly 
#bezlepek 
#takeaway

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Personál (vystupování a znalosti)
Chuť a kvalitu dezertů
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Křídlovická 1

21+420 775 493 030
fb: SORRY – pečeme jinak

„Cítili jsme se jako v cukrářské galerii moderního 
umění!“ 

OTEVŘENO:
PO–NE 10.00–20.00

SORRY – pečeme jinak

Pečou tu jinak, barevně, bláznivě, srandov-
ně i seriózně a hlavně – skvěle. Na talířku se 
objeví ne dezert, ale umělecký skvost. Potě-
cha pro oko estetika a extáze pro chuťové 
buňky.

#punksnotdead 
#kreativ

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Chuť a kvalitu dezertů 
Prezentaci a vzhled dezertů 
Nabídku nápojů 
Personál (vystupování a znalosti)

VÍTĚZ
KATEGORIE
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→ KAVÁRNY



Minoritská 4

22+420 602 205 555
www.cafeplaczek.cz

Rodinná kavárna v centru města s ideály pr-
vorepublikového kavárenství, která vznik-
la v roce 2013 podle návrhu Atelieru RAW. 
Kromě kávy s vlastním brandem zde nabízí 
výběrové kávy z tuzemských pražíren, spe-
ciální freshové limonády nebo oblíbené de-
zerty jejich vlastní výroby. Z bohaté nabídky 
snídaní, které se podávají až do 17 hodin, 
si vybere každý. Při šálku kávy se můžete 
zároveň pokochat výhledem z prosklené vý-
lohy přímo na kostel sv. Janů.

„Velmi široké snídaňové menu. S kávou a džusem 
v jeho rámci velmi přijatelná cena!“

Café Placzek

OTEVŘENO:
PO–PÁ 07.30–21.00
SO–NE 07.30–20.00

#nasnidanibrzyrano 
#duchprvnirepubliky

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Nabídku a kvalitu ostatních nápojů
Personál (vystupování a znalosti)
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Lidická 15

23+420 604 109 702
www.mymika.cz

„Místo na relax, práci nebo setkání, působící až 
domácím dojmem. Široký sortiment s výběrem 
i pro lidi trpící intolerancí na mouku a mléko.“ 

OTEVŘENO:
PO–PÁ 08.00–22.00
SO 09.00–22.00
NE 10.00–22.00

Coffee bar MyMiKa

Parta mladých lidí si založením kavárny spl-
nila svůj sen. Kvalita, preciznost, jednodu-
chost, nápaditost v nabídce kávy, domácích 
limonád ze sezónních surovin i voňavých 
čerstvých koláčů a dortů. Najdete zde i sla-
né pochutiny a lehké pokrmy inspirované 
severskou kuchyní.

#pracovatvklidu 
#bezlepek

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Dezerty a malá jídla
Personál (vystupování a znalosti)



57



Masná 9

24+420 736 135 866
www.industracoffee.cz

„Oáza naprostého klidu a pohody s perfektně při-
pravenou kávou a opravdovým zápalem do práce.“ 

OTEVŘENO:
ST–SO 13.00–19.00
NE 10.00–19.00

Industra Coffee

Kavárna je součástí multifunkčního kultur-
ního centra Industra v areálu fungujících 
mrazíren. Do Industry se nestavíte jen tak 
cestou, musíte se tam cíleně vydat a mož-
ná budete i chvíli hledat. Industriální inte-
riér křížený se současným uměním, mladou 
designérskou módou a cenami ověnčenými 
baristy vytváří charakteristický zážitek. De-
gustace kávy, kávové kurzy, nedělní brun-
che nebo jen v klidu popíjený šálek kávy, 
připravený s výjimečnou péčí, to je Industra 
Coffee.

#kafeaumeni 
#designshop 
#velkyprostor

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Chuť a kvalitu kávy 
Personál (vystupování a znalosti)
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Orlí 16

25+420 537 021 965
www.kafec.cz

„Fantastické wafle!“ 

OTEVŘENO:
PO–PÁ 08.00–20.00
SO–NE 09.00–20.00

KAFEC
Do KAFECu na Orlí si zajdete na malou sní-
dani, víkendový brunch i odpolední hřešení. 
Zdejší wafle, které tu připravují podle tradiční 
belgické receptury, totiž za hřích rozhodně 
stojí. Zaškrtávací snídaňové menu popouští 
uzdu fantazii a dovoluje kombinovat pečlivě 
zvolené suroviny podle aktuální chuti. V létě 
se s tím vším navíc posadíte na zahrádku 
ve vnitrobloku, kde si ani nevšimnete, že se 
právě nacházíte v centru Brna.

#wafle
#krizkujpodlechuti

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Dezerty a malá jídla
Pestrost nabídky (techniky přípravy 
a sortiment kávy)
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Kapucínské nám. 12

26+420 603 282 866
www.monogramespressobar.cz

„Super místo, pokud chcete šálek velice kvalitní 
kávy připravené s citem.“ 

OTEVŘENO:
PO–PÁ 08.30–18.30
SO 10.00–17.00

MONOGRAM Espresso Bar

MONOGRAM je jednoduchý, nekomplikovaný 
a vysoce kvalitní podpis několikanásobně po-
tvrzeného nejlepšího baristy v Česku Adama 
Neubauera. Školicí centrum a důležitý kávový 
bod v Brně. Opravdový požitek ze šálku čer-
ného zlata.

#baristaroku 
#malealemile

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Chuť a kvalitu kávy 
Pestrost nabídky (techniky přípravy 
a sortiment kávy)

VÍTĚZ
KATEGORIE
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Peroutková 5

27+420 725 901 151
fb: Podnik café bar

„Oceňuji možnost sezení, které Podnik nabízí - ve vý-
kladu nebo v boxech, kde je soukromí i pro jednoho.“ 

OTEVŘENO:
PO–ČT 07.30–22.00
PÁ 07.30–24.00
SO 08.30–24.00
NE 09.00–22.00

Podnik café bar

Elegantní designový interiér, otevírací doba 
ideální pro snídaně, noční ptáci zde mo-
hou využít i druhé šance a stihnout aspoň 
brunch. Domácí limonády, lákavé dorty, ale 
především výběrová káva ve formě espressa, 
Hario V60, Chemex nebo Aeropress. Charak-
ter Podniku dotváří výstava fotografií a kla-
vírní čtvrtky. 

#zelnakzarohem 
#nasnidanibrzyrano

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Pestrost nabídky (techniky přípravy 
a sortiment kávy) 
Prostředí a atmosféru
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Přízova 5

28+420 773 660 847
www.rebelbean.cz

„Plno detailů pro zlepšení kvality návštěvy jako 
hračky pro děti či cookies pro psy. Prostor pro větší 
skupiny, i soukromí.“ 

OTEVŘENO:
PO–PÁ 09.00–21.00
SO–NE 10.00–21.00

Rebelbean Vlněna

Moderní trendy kavárna v nové zástavbě 
jižního centra. Vyladěný interiér, komplexní 
nabídka postavená na kávě z vlastní pražír-
ny, lokální dodavatelé vín, široký výběr čajů 
a nechybí ani drobné občerstvení a dezerty. 
Koncept doplňuje bezobalový prodej kávy. 
Místo pravidelně ožívá hudebními pásmy, de-
gustacemi a dalšími zajímavými eventy.

#vzdusnyprostor 
#DJ

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Dezerty a malá jídla 
Prostředí a atmosféru
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Dominikánské nám. 5

29+420 607 098 557
www.skog.cz

„Je to chameleon, který se z kavárny mění večer 
na bar. Oceňuji možnost výběru slaných i sladkých 
jídel.“ 

OTEVŘENO:
PO–ČT 08.00–01.00
PÁ 08.00–02.00
SO 10.00–02.00
NE 12.00–22.00

SKØG

Místo pro objevování - ať už výběrové kávy 
z domácí pražírny Rusty Nails Coffee Roas-
ters, nebo koktejlů, které vznikají pod ru-
kama barmanů. V interiéru skandinávského 
stylu můžete strávit celý den, a to i díky 
SKØG kitchen a její vegetariánské a vegan-
ské nabídce.

#vegefriendly 
#skandinavskystyl

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Nabídku a kvalitu ostatních nápojů
Pestrost nabídky (techniky přípravy  
a sortiment kávy)
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Františkánská 17

30+420 774 422 478
fb: V Melounovém cukru

„Menší kavárnička s příjemnou obsluhou přímo 
v centru, která působí super rodinnou atmosférou.“ 

OTEVŘENO:
PO–PÁ 08.00–21.00
SO 09.00–20.00
NE 10.00–20.00

V Melounovém cukru

Sami se prezentují jako roztodivný lokál 
plný dřeva a betonu. Přímo v centru města, 
přesto lehce schovaná oáza nabízející kávu 
v mnoha myslitelných podobách. A k ní 
neodolatelné zákusky. Můžete si zde číst, 
poslouchat příjemnou hudbu, a pokud vám 
kafe nestačí, dát si sklenku dobrého pro-
secca.

#dezertycostojizato
#malealemile

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Personál (vystupování a znalosti)
Chuť a kvalitu kávy
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→ VINÁRNY & WINE BARY



Dvořákova 1

31+420 774 227 259
www.justwine.cz

„Rozhodně místo, kde to opravdu vínem žije 
a které stojí za návštěvu. Moc se mi líbila dekora-
ce na zdi – knihovna z vín.“ 

justWINE bar & shop

Tady si určitě na nic nehrají! Dynamický bar 
s širokým sortimentem vín i prosecc, kde 
denně můžete ochutnat více než 40 vzorků 
otevřených na skleničku za cool ceny. Sou-
kromé degustace, firemní akce, vína s perso-
nifikovanou etiketou… Další pobočky najdete 
na Zahradníkové 28 a Kotlářské 26. justWINE!

OTEVŘENO:
PO–ČT 13.00–01.00
PÁ 13.00–02.00
SO 16.00–02.00
NE 16.00–24.00

#justwine 
#punksnotdead

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Personál (vystupování a znalosti)
Nabídku a kvalitu rozlévaných vín
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Čápkova 11

32+420 606 069 529
fb: Klára-Bára Vinobar

„Perfektní místo k relaxaci po práci nebo návště-
vě města, na kterém servis poskytují dvě usmě-
vavé sestry.“ 

OTEVŘENO:
PO–ST 16.00–22.00
ČT–SO 16.00–23.00

KLÁRABÁRA vínobar

Klára a Bára, sestry z vinařské rodiny, jsou 
buď ve vinohradě, nebo obsluhují ve vlast-
ním vínobaru. Komorní bárek s velmi překva-
pivou nabídkou vín lokálních i zahraničních, 
sherry a kvalitními pochutinami.

#prekvapivanabidka
#skvelakvalita

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Personál (vystupování a znalosti)
Pochutiny k vínu
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Mečová 4

33+420 543 210 175
www.retroconsistorium.cz

„Profesionální usměvavá obsluha, která si hravě 
poradila s doporučeními v angličtině. Pokud chcete 
spojit ochutnávku s večeří, rozhodně doporučuji.“ 

OTEVŘENO:
PO–ČT 11.30–24.00
PÁ 11.30–02.00
SO 12.00–02.00
NE 12.00–22.00

RISTOBAR  
RETRO CONSISTORIUM

Přestože funguje po celý den jako gur- 
mánská restaurace, která nabízí také 
polední menu, RISTOBAR RETRO CONSIS- 
TORIUM vyniká i širokou a pečlivě vole-
nou nabídkou lahvových vín. A jako jediní 
v Brně také čepují pšeničné pivo Erdinger. 
To vše v přátelské a uvolněné atmosféře, 
která se hodí na každou denní dobu.

#obedyivecere
ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Personál (vystupování a znalosti)
Prostředí a atmosféru
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Vídeňská 18

34+420 603 439 249
www.rockwine.cz

Do červena laděná vinotéka se nejmenuje 
RockWine jenom tak: kromě degustací tu 
probíhají i hudební večery a vernisáže. Pod-
nik naproti zastávky Nemocnice Milosrd-
ných bratří spojuje modernitu se starobylostí 
a dobrými víny. Na zdech se střídají fotografie 
či obrazy současných umělců a pod nohama 
se rozprostírá zčásti prosklená podlaha od-
krývající fragmenty rotundy z 11. století.

„Příjemné místo k posezení u sklenky vína v čistém, 
moderním stylu. Zajímavostí je vlastní řada - značka 
vína RockWine.“ 

OTEVŘENO:
PO–ČT 15.00–23.00
PÁ 15.00–24.00
SO 17.00–24.00

RockWine  
wine shop club gallery

#rockvinohistorie
ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Nabídku lahvových vín
Nabídku a kvalitu rozlévaných vín
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Lužánecká 16

35+420 545 210 133
www.vinnagalerie.cz

„Oceňuji opravdu širokou nabídku českých vín 
s důrazem na jižní Moravu a ceny pro všechny. 
Prostředí evokuje pravý moravský sklípek.“ 

OTEVŘENO:
PO–PÁ 10.00–21.00
SO 15.00–21.30

Vinná galerie

Ve sklence vína najdeš pravdu, a tady také 
umění! Vína od Moravy po Argentinu, autor-
ská čtení i výstavy. Brněnská stálice mezi 
vinotékami. Klenuté stropy zvou k posezení 
u sklenky i pravidelným degustacím.

#vinnysklipek
#moravskevino

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Personál (vystupování a znalosti)
Nabídku lahvových vín

VÍTĚZ
KATEGORIE
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→ PIVNICE



„Kulinářský i pivní poklad skrytý v přízemí činžáku 
v tiché ulici.“ 

OTEVŘENO:
PO–PÁ 17.00–24.00
SO 17.00–23.00

Hospoda U Sajmona 
pod Hájkem

Botanická 28

36+420 601 555 015
www.usajmona.cz

Hospoda se stala v krátké době oblíbeným 
místem hlavně díky tomu, že klade důraz 
na profesionálně servírované pivo a vše, co 
k tomu patří. Nabízejí zde i skvělé kulinář-
ské speciality z domácích surovin, stojí za to 
dát si jedno orosené a k tomu pečený bůček 
s křenem.

#ceskakuchyne 
#lokalniduch

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Chuť, kvalitu a ošetření piva
Sortiment piv
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Kozí 3

37+420 731 594 671
www.lokal-ucaipla.ambi.cz

„Malinovka, malinovka a ještě jednou ta jejich 
supr malinovka. A výborné pivo!“ 

OTEVŘENO:
PO–ČT 11.00–24.00
PÁ–SO 11.00–01.00
NE 11.00–22.00

Lokál U Caipla

Česká hospoda, kde čepují pečlivě ošetřené 
pivo přímo z tanku. Kuchyně nabízí česká 
jídla z čerstvých surovin od místních doda-
vatelů, klasické uzeniny i malá jídla k pivu.

#ceskakuchyne 
#plzenztanku 

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Nabidku nealko napojů
Prostředí a atmosféru
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Bratří Čapků 8

38+420 739 483 921
www.lb-beerhouse.cz

„Atmosféra pivního klubu, v kombinaci s dobrou 
obsluhou se jednalo o příjemný zážitek.“ 

OTEVŘENO:
PO–SO 17.00–24.00

Lucky Bastard Beerhouse

Ejlová pivnice s příběhem. Piva z produkce 
Lucky Bastard a vybrané speciály z řeme-
slných českých a zahraničních pivovarů, 
ginotéka, osvěžující cidery a dobrá italská 
a francouzská vína. Za vyzkoušení určitě 
stojí pikantní kuřecí stripsy, domácí tlačen-
ka a další pochutiny k pivu.

#lokalniduch
#pivozbrna

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Chuť, kvalitu a ošetření piva
Sortiment piv
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Lidická 10

39+420 777 828 928
www.ochutnavkovapivnice.cz

OTEVŘENO:
PO–PÁ 15.00–24.00
SO–NE 16.00–24.00 (státní svátky)
 po období letních prázdnin od 17.00

Ochutnávková pivnice

Loňský vítěz Gourmet Brno, který stále nabízí 
pečlivě vybraná, výborně ošetřená a skvěle 
natočená piva. Lahvová piva jsou samozřej-
mostí, Lambic Fridge se spontánně kvašený-
mi pivy je unikátní. Navíc v centru se objevil 
bratříček na Starobrněnské 12 s názvem Malt 
Worm.

„Tohle je pivní extraliga, skvěle zásobené lednice 
i výčep. Tady se na nealko nechodí.“ 

#sirokyvyber 
#underground

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Sortiment piv
Personál (vystupování a znalosti)
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Pivnice Pegas

Jakubská 4

40+420 542 210 104
www.hotelpegas.cz

OTEVŘENO:
PO–ČT 10.00–24.00
PÁ 10.00–01.00
SO 11.00–24.00
NE 11.00–23.00

Hotel, restaurace, pivovar. Do Pegasu se roky 
chodí na svíčkovou a další pochoutky české 
kuchyně, ale také na jejich pivo, které tady 
má tradici – Pegas byl prvním minipivovarem 
na Moravě.

„Kladné hodnocení zaslouží obsluha, restaurace je 
v mimořádně výhodné lokaci, svou velikostí dokáže 
uspokojit i větší skupinu hostů.“ 

#ceskakuchyne 
#velkyprostor

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Sortiment piv
Personál (vystupování a znalosti)



95



Pivnice U Tekutého chleba

Moravské nám. 14a

41+420 777 046 110
fb: Pivnice U Tekutého chleba

OTEVŘENO:
PO–NE 16.00–24.00

Prostě pořádná pivnice: široký výběr piv z ře-
meslných pivovarů a majitel srdcař, chleba 
s tvarůžky, utopenec, nakládaný hermelín… 
I když tohle místo existuje teprve tři roky, zís-
kalo si srdce turistů i Brňanů. Tady najdete tu 
pravou českou hospodskou atmosféru!

„Zlatá obsluha! Nutná zastávka při odpolední cestě 
z centra.“ 

#lokalniduch
#propivare

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Personál (vystupování a znalosti)
Chuť, kvalitu a ošetření piva
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Pub U Dvou přátel

Dominikánská 11

42+420 777 106 151
fb: Pub U Dvou přátel

OTEVŘENO:
PO–NE 16.00–01.00

Přátelský pub v původně nejstarší městské 
zástavbě, který si hodně oblíbili zahraniční 
studenti. Tvoří jej výčepní místnost v příze-
mí a pod ní typické klenuté sklepní prostory, 
kde můžete zapařit na živé koncerty. Prim zde 
však hraje proměnlivá nabídka pivních spe- 
ciálů a produkce především malých pivovarů. 
Pravidelně se tu pořádají „tap takeovery“, kdy 
ochutnáte nabídku vždy jednoho vybraného 
pivovaru.

„Prostě punk. Z reproduktorů, ze stěn i z celého 
interiéru.“ 

#pivozbrna
#mladianeklidni

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Nabidku nealko napojů
Sortiment piv
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„Prostor stvořený k pábení a poklidnému užívání si.“
U Alberta

Pellicova 10

43+420 732 100 750
fb: U Alberta

OTEVŘENO:
PO–NE 15.00–23.45 (v letním období)
PO–NE 16.00–23.45 (v zimním období)

Příjemná pivnice ukrytá v parku na úpatí kop-
ce Špilberk. Na čepu piva z domácího kočov-
ného pivovaru Albert, klasické české ležáky 
i svrchně kvašené speciály, destiláty, likéry 
i domácí pochutiny. Poctivý škopek u Alberta 
nezklame.

#podspilasem 
#brnenskyfenomen 
#udetskehohriste

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Sortiment piv
Nabidku nealko napojů
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„Vzdělaní, solidní a pokorní číšníci, tohle mám rád. 
Tuhle atmosféru jinde nezažijete.“ 

OTEVŘENO:
PO–PÁ 12.00–24.00 
SO–NE 14.00–24.00 
 (státní svátky 14.00–24.00)

Výčep Na stojáka Jakubák

Piva z malých českých řemeslných pivovarů 
čepovaná na hladinku nebo šnytem, morav-
ská vína i destiláty. Interiér inspirovaný prv-
ní republikou, pohodlné stoly na stání, letní 
zahrádka i příjemná atmosféra Jakubského 
náměstí. Ve jménu dobrého piva a dobré ná-
lady!

Běhounská 16

44+420 702 202 048
www.vycepnastojaka.cz

#tadytozije
#brnenskyfenomen

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Prostředí a atmosféru
Chuť, kvalitu a ošetření piva

VÍTĚZ
KATEGORIE
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Devět originálních druhů piv a pro každé 
z nich správné sklo. U každého piva ori-
ginální teplota a hladká kompaktní pěna. 
Nefalšovaná atmosféra poctivé pivnice 
s pochutnami a pohodářskou atmosférou. 
Návštěva Zelené Kočky bude zážitkem pro 
každého pivaře!

„Ukázkové místo, kde se hláška ‚jdu na jedno’ 
rychle mění v lež.“ 

OTEVŘENO:
PO–ÚT 16.00–24.00
ST–SO 16.00–01.00
NE 17.00–23.00

Zelená Kočka Pivárium

Dvořákova 3

45+420 775 566 602
www.beerboss.cz

#ceskaklasika
#kazatelnavhospode

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Pochutiny k pivu 
Sortiment piv
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→ BARY



Dvořákova 1

46+420 734 878 602
www.barkteryneexistuje.cz

Bar, který neexistuje
„Vlastní promyšlené signature drinky s příběhem.“ 

OTEVŘENO:
PO–ÚT 17.00–02.00
ST–ČT 17.00–03.00
PÁ–SO  17.00–04.00
NE 17.00–02.00

Bar, co existuje, a to zatraceně dobře. Tady 
to tepe, tady to žije! Mladík mezi bary, kte-
rý se během pár let stal legendou. Haute 
couture v barmanské kultuře, kde se stříhají 
drinky na míru.

#brnenskyfenomen
#tadytozije

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Originalitu nabídky
Personál (vystupování a znalosti)
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„Bar s obdivuhodnou sbírkou ginů.“ 

OTEVŘENO:
PO 10.00–24.00
ÚT–ČT 10.00–01.00
PÁ 10.00–02.00
SO 13.00–02.00
NE 13.00–23.00

café & gin bar 7 hříchů
Nenápadný vchod skrývá třípodlažní pro-
stor, který dopoledne a odpoledne slouží 
jako nevinná cukrárna s kavárnou, večer 
zde ale můžete ochutnat Lenost či Pýchu… 
nebo další z ginových drinků, které se jme-
nují jako sedm hlavních hříchů. Tady člověk 
narazí na více jak 320 ginů, z nichž lze mo-
mentálně vytvořit až 13500 kombinací gin 
& tonic. Velký bonus je vyhřívaná zahrádka!

Jakubská 7

47+420 777 927 777
www.7hrichu.com

#tajnybar
#deninoc

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Prostředí a atmosféru
Chuť a kvalitu drinků
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„Punkový koncept baru, nic pro konzervativce.“ 

OTEVŘENO:
PO–PÁ 08.00–24.00
SO 17.00–24.00

Rotor bar
Rotor je dopoledne kavárna s vynikající ká-
vou, odpoledne příjemné místo na pracov-
ní schůzky a večer se mění na potemnělý 
poklidný bar, kde je opravdu příjemné dát 
si sklenku před spaním. Místo s osobitou 
atmosférou, kde to s whiskey, rumem, ko-
ňakem a vínem opravdu umí. A ty koktejly!

Dvořákova 12

48+420 720 409 475
fb: Rotor bar

#pohltite 
#deninoc

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Chuť a kvalitu drinků
Personál (vystupování a znalosti)
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Šilingrovo nám. 3

49+420 734 878 603 
www.superpandacircus.cz

Super Panda Circus
„Hravé menu s originálním servisem, který drinku 
dává smysl.“ 

OTEVŘENO:
PO–SO 18.00–02.00

Najít, poodhrnout závěs a vstoupit. Tajupl-
ný svět plný divokých barev, dravců a šelem 
zkrocených do nečekaných drinků. Cirkus, 
hry a záhady a nečekané pití.

#hra 
#tajemstvi 
#kreativ

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Prezentaci a vzhled drinků
Originalitu nabídky

VÍTĚZ
KATEGORIE
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Gorkého 58

50+420 775 018 444
www.whiskeyprovsechny.cz

Whiskey Bar, který neexistuje
„Široká nabídka whiskey na poklidném místě s do-
konale sedící hudbou.“ 

OTEVŘENO:
PO–NE 17.00–24.00

Kárované košile, cinkot skleniček, smích, 
dlouhý lesklý bar a za ním lahve whiskey.  
Moc a té nejkvalitnější, ze Skotska, Irska i Ja-
ponska, kterou je možné postupně po malých 
objemech ochutnat. Whiskey pro všechny!

#tatarak 
#zarozumnoucenu

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Pochutiny k drinkům
Chuť a kvalitu drinků



117





119

Seznamte se, nominační 
komise:
BRNO EXPAT CENTRE, centrum pro pomoc 
zahraničním odborníkům
BRNO TODAY, zpravodajský server o dění v Brně
PAVEL ČERNÝ, instagramer, Kam v Brně
ELIŠKA DERNEROVÁ, předsedkyně představenstva 
AKC ČR pobočky Brno
MARTINA FOJTŮ, redaktorka MuniMedia
MICHAEL FRIED, brněnský foodie
LIBOR HOŘENÍ, autor portálu Toprecepty.cz 
a zakladatel projektu Dobrokáva
JANA JANULÍKOVÁ, ředitelka TIC BRNO
KATEŘINA JAŠKOVÁ, blogerka a fotografka, food 
and lifestyle blog Milluji.cz
ALICE KARMAŠOVÁ, foodblogerka, 
AlishaEasyCooking.com
KRISTINA LUND, blogerka, kulinářský blog Děvče 
u plotny.cz

IVO MINAŘÍK, vedoucí Odboru regionálního rozvoje 
JMK
PAVEL PICHLER, organizátor cestovatelských akcí, 
manager ECEAT, NABOSO, Travelbakers.cz
RADIO R, největší studentské rádio ve střední 
Evropě
MICHAELA SALAČOVÁ, blogerka, Cool Brno blog.cz
TOMÁŠ SVOBODA, redaktor Seznam zprávy
ALEŠ SVOJANOVSKÝ, prezident České barmanské 
asociace
MARTIN ŠEDA, šéfredaktor portálu Brněnská 
drbna.cz 
JAN ŠMIKMÁTOR, lektor kurzů pečení chleba
DAVID TIEKU, šéfredaktor časopisu Food and Drink
MARKÉTA VAŇKOVÁ, primátorka statutárního 
města Brna



Seznamte se, hodnotící 
komise:
RESTAURACE A FINE DINING

PETRA TAJOVSKÝ POSPĚCHOVÁ, novinářka, autor-
ka kuchařek Regionální kuchařka a Outdoorová 
kuchařka; je součástí gastronomické benefiční ini- 
ciativy Cook2Help, která podporuje syrskou misi 
Lékařů bez hranic

MAREK RADITSCH, šéfkuchař, porotce MasterChef 
Česko 2017

MARCEL DRABITS, foodbloger, kuchař restaurace 
Labstelle, uvedené v Gault&Millau a oceněné Gault 
& Millau 2019 a doporučené v příručce Michelin jako 
BIB Gourmand 2018

KRISTÝNA KOUTNÁ, bloggerka a autorka webu Czech 
Cookbook.com, autorka knihy Czech cookbook

BISTRA

MARTIN ŠKODA, profi fanda gastronomie, autor ku-
chařek Škoda nevařit 1, 2, www.martinskoda.cz

ADAM TROUBIL, několikanásobný barista roku 
a vítěz mnoha baristických soutěží, lektor baris-
tických kurzů pro profesionály i laickou veřejnost

VINÁRNY A WINE BARY

JEAN-BAPTISTE ANCELOT, novinář, blog Wine  
Explorers.com, publikuje např. pro Le Figaro

JAKUB PINDYCH, novinář v oblasti turismu a gast-
ronomie, lektor vinařských kurzů v Poznani, pracu-
je pro Poznań Tourism Organisation

TOMÁŠ BRŮHA, několikanásobný someliér roku 
a vítěz mnoha domácích a zahraničních soutěží. 
Head sommelier Premier Wines & Spirits (PWS), 
hodnotitel vína

FILIP STÁVEK, vinař, s bratrem vede dva vinné skle-
py (www.slovackysklep.cz), které ročně přivítají 
a pohostí nespočet turistů nejen z České republiky
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VERONIKA ČOPÍKOVÁ, slovenská foodblogerka 
roku 2017, blog Lenivá kuchárka.sk

DAGMAR HEŘTOVÁ, novinářka, cestovatelka a food-
blogerka, blog Taste Journey.cz

CUKRÁRNY

MIROSLAVA UHERKOVÁ, cukrářka a vedoucí výcviku 
na SOŠ a SOU Bzenec

MICHAELA a KAMIL TOMČOFČÍKOVI, autoři kulinář-
ského webu Coolinári.sk, Michaela je cukrářka

JÜRGEN VSETECKA, vídeňský cukrář, lektor kur-
zů pečení, autor kuchařek, ambasador značky  
@miniaustra, bloger, Chief of Sugar

KAVÁRNY

JAKUB HARTL, kontrolor kvality a nákupčí kávy 
v pražírně La Boheme Cafe, mezinárodní porotce 
pro hodnotící soutěž káv Cup of Excellence, několi-
kanásobný vítěz baristických soutěží

AUGUSTÍNA MARKOCSYOVÁ, novinářka, která píše 
také pro slovenský gurmánský portál Kávičkári.sk, 
patří mezi autory gurmánského průvodce Top mie-
sta na Slovensku

ADAM TROUBIL, několikanásobný barista roku 
a vítěz mnoha baristických soutěží, lektor baris-
tických kurzů pro profesionály i laickou veřejnost

VINÁRNY A WINE BARY

JEAN-BAPTISTE ANCELOT, novinář, blog Wine  
Explorers.com, publikuje např. pro Le Figaro

JAKUB PINDYCH, novinář v oblasti turismu a gast-
ronomie, lektor vinařských kurzů v Poznani, pracu-
je pro Poznań Tourism Organisation

TOMÁŠ BRŮHA, několikanásobný someliér roku 
a vítěz mnoha domácích a zahraničních soutěží. 
Head sommelier Premier Wines & Spirits (PWS), 
hodnotitel vína

FILIP STÁVEK, vinař, s bratrem vede dva vinné skle-
py (www.slovackysklep.cz), které ročně přivítají 
a pohostí nespočet turistů nejen z České republiky

PIVNICE

ONDŘEJ STRATILÍK, novinář, reportér týdeníku 
Euro, autor knihy České minipivovary – Kapesní 
průvodce po milovníky dobrého piva

MOJMÍR PROKEŠ, jeden z klíčových zakladatelů 
sekce CZECH BEER SPECIALIST, ředitel vyhledáva-
ného hotelu U Sládka rodinného pivovaru Chodo-
var, certifikující pivní someliéry

PETRA SEČKÁROVÁ, vítězka slovenského kola sou-
těže Pilsner Urquell Master Bartender 2016

BARY

SOŇA HANUŠOVÁ, šéfredaktorka časopisu BARLIFE 
a SPIRIT Magazín

ARGJENT KOKALLA, majitel oblíbeného vídeňského 
baru Needle Vinyl Bar

MILOŠ DANIHELKA, významná barová osobnost 
současné barové scény, šéfbarman pražského 
baru L'Fleur



BARY                                  max body %
chuť a kvalita drinků 30 100
originalita nabídky 20 100
prezentace a vzhled drinků 20 100
pochutiny k drinkům 5 100
personál (vystupování a znalosti) 15 100
prostředí a atmosféra 10 100
VÝSLEDEK 100 ∅

CUKRÁRNY                         max body %
chuť a kvalita dezertů 40 100
prezentace a vzhled dezertů 15 100
originalita sortimentu 15 100
nabídka nápojů 5 100
personál (vystupování a znalosti) 15 100
prostředí a atmosféra 10 100
VÝSLEDEK 100 ∅

VINOTÉKY                                  max body %
nabídka a kvalita rozlévaných vín 30 100
nabídka lahvových vín 30 100
pochutiny k vínu 10 100
nabídka nealko 5 100
personál (vystupování a znalosti) 15 100
prostředí a atmosféra 10 100
VÝSLEDEK 100 ∅

Systém hodnocení:
Stanovili jsme hodnoticí kritéria s maximál-
ním počtem bodů.

Přidělené body byly sečteny a převedeny 
do procent.

Z průměru přidělených procent jsme dostali 
výsledek.

V brožuře jsou uvedeny všechny podniky, 
které získaly hodnocení nad 70 %.
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BISTRA                         max body %
chuť a kvalita jídla 40 100
chuť a kvalita nápojů 15 100
prezentace jídla a nápojů a vzhled 10 100
originalita nabídky 10 100
personál (vystupování a znalosti) 15 100
prostředí a atmosféra 10 100
VÝSLEDEK 100 ∅

RESTAURACE & FINE DINING  max body %
chuť a kvalita jídla 40 100
chuť a kvalita nápojů 20 100
prezentace jídla a nápojů a vzhled 10 100
originalita nabídky 5 100
personál (vystupování a znalosti) 15 100
prostředí a atmosféra 10 100
VÝSLEDEK 100 ∅

PIVNICE                         max body %
chuť, kvalita a ošetření piva 40 100
pochutiny k pivu 20 100
sortiment piv 10 100
nabídka nealko nápojů 5 100
personál (vystupování a znalosti) 15 100
prostředí a atmosféra 10 100
VÝSLEDEK 100 ∅

KAVÁRNY                         max body %
chuť a kvalita kávy 30 100
pestrost nabídky 20 100
nabídka a kvalita ostatních nápojů 15 100
dezerty a malá jídla 10 100
personál (vystupování a znalosti) 15 100
prostředí a atmosféra 10 100
VÝSLEDEK 100 ∅



Brno stojí za to prozkoumat blíž! Všechny podstatné 
informace najdete na turistickém portálu 

Ten v českém, anglickém i německém jazyce před-
stavuje, co lze v Brně poznat, zažít a ochutnat. Výběr 
těch nejzajímavějších památek a turistických tras, 
nejlepších gastronomických podniků v několika ka-
tegoriích i aktuální přehled akcí, které se ve městě 
dějí. A samozřejmě také praktické informace, díky 
nimž se v Brně neztratíte.



Ten v českém, anglickém i německém jazyce před-
stavuje, co lze v Brně poznat, zažít a ochutnat. Výběr 
těch nejzajímavějších památek a turistických tras, 
nejlepších gastronomických podniků v několika ka-
tegoriích i aktuální přehled akcí, které se ve městě 
dějí. A samozřejmě také praktické informace, díky 
nimž se v Brně neztratíte.



Objevte to nejzajímavější z gastronomie jižní Moravy

www.gourmetjiznimorava.cz





Líbí se vám Brno? Plánujete návštěvu? S BRNOPASEM 
ušetříte! Jedná se o turistickou kartu, která zajiš-
ťuje zajímavé slevy nebo vstupy zdarma do vybra-
ných míst. Současně také poskytuje tipy na akce, 
doporučuje zajímavá místa a umožňuje dokoupení 
jízdenky MHD.

 
si můžete pořídit na jeden až tři dny, samozřejmostí 
je pak zlevněná dětská varianta. Ke koupi je přímo 
v Brně v infocentrech a na dalších vybraných mís-
tech nebo on-line na portálu GOtoBRNO.cz.

BRNOPAS – průvodce Brnem, díky kterému ušetříte!

BRNOPAS
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GOURMET BRNO 2019 
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Projekt je nekomerční.
Údaje o otevírací době, adrese a kontaktech podniků jsou aktuální k datu vydání brožury.

TIC BRNO, p. o. finančně podporuje statutární město Brno.

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2, 602 00 Brno

www.gotobrno.cz
www.ticbrno.cz




