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Osobnosti brněnského veřejného a kultur-
ního života i profesionálové ve svém oboru 
nominovali své oblíbené podniky. Do nomi-
nací promítli sebe – kde jim chutná, co je 
baví, kam by pozvali své blízké. Podniky, 
které nominovali, jsme zařadili do finálního 
výběru k ohodnocení nezávislou porotou.

Profesionálové se zkušenostmi z České re-
publiky i ze zahraničí nominované ohodnotili 
v osmi kategoriích – FINE DINING, RESTAURA-
CE, BISTRA, KAVÁRNY, CUKRÁRNY, VINÁRNY, 
PIVNICE a BARY. Hodnocením prošlo 46 pod-
niků, které v abecedním pořadí naleznete 
na dalších stránkách. Kromě toho, kde sídlí 
a jakou mají otvírací dobu, si přečtete, na co 
se v nich můžete těšit a čím zapůsobily na 
hodnotitele. 

Přehlídka těch 
nejzajímavějších 
brněnských podniků

Dobrou chuť a na zdraví!
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→ FINE DINING





Zelný trh 314/2

01+420 542 212 156
www.grandezzarestaurant.cz

„Krásný prvorepublikový interiér.“

OTEVŘENO:
PO–NE 11.30–22.00

Grandezza restaurant
Tento restaurant najdete v historické části 
města Brna na Zelném trhu v prostorách stej-
nojmenného hotelu. Tržiště zde funguje již 
od 13. století a také kuchaři této restaurace 
ze zdejších čerstvých surovin připravují své 
pokrmy. V samotném srdci Evropy připravují 
speciality především středomořské kuchyně.

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Chuť a kvalitu nápojů
Personál (vystupování, znalosti)
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Malinovského nám. 2

02+420 777 904 570
www.kohout-na-vine.cz

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

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

Kohout NA VÍNĚ

Specialitou podniku je kohout na víně, je-
hož konkrétní úprava je proměnná a odráží 
aktuální nápady a um kuchařského týmu. 
U Kohouta je více než 200 druhů vína z ce-
lého světa, s primárním zaměřením na ta 
moravská a česká. Pro slavnostní soukro-
mé a business události nabízí restaurace 
dvě verze degustačního menu s komento-
vaným párováním vín.

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

VÍTĚZ
KATEGORIE
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Pekařská 4

03+420 606 134 499
www.vittoriorestaurant.cz

„Výborné párování vín a chodů.“

OTEVŘENO:
PO–PÁ 11.00–23.00
SO 12.00–23.00

Vittorio restaurant
Tato moderní restaurace v srdci Brna je po-
jatá v duchu prvotřídní four seasons kuchy-
ně. Její filozofie je snoubením přátelského 
přístupu, otevřenosti a lahodných pokrmů 
z těch nejlepších surovin. Four seasons ku-
chyně je jedinečná v tom, že pracuje s po-
travinami, které byly vypěstovány ve svém 
přirozeném ročním období.

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Prezentaci a vzhled jídla a nápojů
Prostředí, atmosféru
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→ RESTAURACE





Novobranská 4

04+420 774 421 400
www.castellana.cz

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

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

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, 
plným italských vůní, chutí a s atmosfé-
rou, co svádí k požitkářství. Milovníky vína 
potěší výběr z více než 170 lahví.

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Chuť a kvalitu jídla
Prostředí, atmosféru
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Běhounská 7

05+420 725 912 467
www.elementbrno.com

Element v sobě kloubí prvotřídní gastrono-
mii a koktejly. Za jejich světem inspirovaným 
menu z lokálních surovin stojí zcestovalý 
šéfkuchař Tomáš Reger, který nasbíral gast-
ronomické zkušenosti z celého světa, a jeho 
jídlo doplňují drinky od barmanského šam- 
pióna Jana Lišky.

„Kuchyň je součástí restaurace, a tudíž přidává na  
atmosféře.“

OTEVŘENO:
PO–ČT 11.30–23.00
PÁ 11.30–01.00
SO 12.00–01.00

Element Restaurant & Bar

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

VÍTĚZ
KATEGORIE
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Běhounská 4

06+420 731 651 167
www.jpbistro.cz

Restaurace o třech patrech si vyrábí vlastní 
těstoviny, spaghetti připravují v parmazáno-
vém bochníku a vinotéku mají plnou skvělých 
italských, moravských a španělských vín. 
Správná volba, když máte chuť na čerstvé 
ryby, mořské plody, italské krémové risotto 
nebo velké obědové saláty. Výtečným zpest-
řením se může stát švýcarská kuchyně.

„Uspokojí milovníka mořských potvor, masožrouta 
i vegetariána.“ 

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

Jean Paul's Restaurant

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Chuť a kvalitu jídla
Originalitu nabídky
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Šelepova 543/1

07+420 541 213 342
www.selepova.cz

Legendární Šelepka se pyšní tím, že je nej-
déle fungujícím hudebním klubem ve střed-
ní Evropě, a aktuálně také skvělou kuchyní.
Specializuje se na českou klasiku, doporu-
čujeme nevynechat svíčkovou, umí dobroty 
k pivu a i low carb jídlo. Přes léto si navíc pr-
votřídní gastronomii můžete užít na zahrád-
ce s výhledem do krásného parku.

„Výborná kombinace chutí.“

OTEVŘENO:
PO–NE 11.00–22.00

Restaurace a klub Šelepka

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Chuť a kvalitu jídla
Chuť a kvalitu nápojů
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Orlí 6

08+420 530 313 125
www.singhathairestaurant.cz

Prioritou kuchyně této thajské restaurace 
v centru Brna jsou vždy čerstvé a kvalitní su-
roviny, ze kterých zde kuchaři, kterým může-
te nahlížet pod ruce v otevřené kuchyni, při-
pravují na woku své kulinářské kreace. V jídle 
nenajdete glutamát a v nabídce si vyberou 
jak vegetariáni, tak vegani a na své si přijdou 
i lidé s alergií na lepek.

„Originalita je tam stoprocentní.“

OTEVŘENO:
PO–ČT 11.00–22.00
PÁ 11.00–23.00
SO 12.00–22.00

Singha Thai Restaurant

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Chuť a kvalitu jídla
Chuť a kvalitu nápojů
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→ BISTRA





„Krásné minimalistické prostředí, příjemná hudba, 
možnost sedět i venku v nehlučném prostředí.“ 

OTEVŘENO:
ÚT–SO   12.00–22.00

Atelier Bar & 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 naturál-
ních. Je možné si zde dát vícechodové menu 
s párováním anebo zajít na rychlý oběd 
za super cenu.

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

Kobližná 71/2

09+420 731 199 434
www.atelierbar.cz

VÍTĚZ
KATEGORIE



25



„Klasické rychlé bistro s mexickými kuchaři, kteří 
s úsměvem na rtech dělají tři věci naráz a naprosto  
soustředěně.“ 

OTEVŘENO:
PO–NE 11.00–22.00

Bistro Bastardo

Autentická mexická kuchyně vyniká čerst- 
vostí použitých surovin a pestrostí chutí.  
Všichni kuchaři, rodáci z různých koutů 
Mexika, mají letité zkušenosti a za plotnou 
otevřené kuchyně jsou jako doma. Jejich 
bistra na první pohled upoutají nevšedním 
a originálním interiérem, signature prvkem 
je jejich nábytek z popelnic. ¡Bienvenido 
a México!

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

nám. Svobody 92/21

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:
ÚT–NE 08.30–14.30

Bistro Franz

Interiér od kultovního designéra brněnských 
kaváren Martina Hrdiny, suroviny od místních 
dodavatelů často v bio kvalitě. Výběrová káva 
a kvalitní moravská vína. Každý víkend se po-
dává brunch, na který stojí za to do Bistra 
Franz zajít.

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

OTEVŘENO:
PO–ČT 11.00–21.00
PÁ–SO 11.00–22.00
NE 11.00–21.00

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.

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Chuť a kvalitu nápojů
Originalitu nabídky

Jakubské nám. 1

12+420 515 908 665 
www.forkys.eu
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Václavská 16 13www.ramen-brno.cz

Ramen je japonské rychlé jídlo překvapivě 
kombinující nejoblíbenější české chutě. Mis-
ku plnou nudlí vlastní výroby zalijí silným vý-
varem s různě ochucenými oleji, přidají ma-
rinované vejce, pomalu pečené maso a řadu 
dalších ingrediencí. Ramen je navíc připrave-
ný do několika minut čerstvě a přímo před 
vámi v otevřené kuchyni, i proto majitelé tvr-
dí, že jde o jistou formu fastfoodu.

„Perfektní, jako v Japonsku.“

OTEVŘENO:
PO–PÁ 11.00–14.00 / 17.00–20.00
SO–NE 11.00–15.00

Ramen Brno

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Prezentaci a vzhled jídla a nápojů
Personál (vystupování, znalosti)
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Dominikánské náměstí 187/5

14+420 607 098 557
www.skog.cz

„Je to chameleon, který se z kavárny odpoledne 
mění na bistro a večer na bar.“

OTEVŘENO:
PO–ČT 08.00–01.00
PÁ 08.00–02.00
SO 09.00–02.00
NE 09.00–23.00

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.

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Chuť a kvalitu nápojů
Prostředí, atmosféru



35



Jezuitská 7/10

15+420 773 179 212 
fb: Soul Bistro

„Rozmanitá nabídka uspokojující snad všechny hosty, 
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."

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Chuť a kvalitu nápojů
Prezentaci a vzhled jídla a nápojů
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→ CUKRÁRNY





Minská 878/2

16+420 777 476 797
www.bukovskycukrarstvi.cz

„Pěkné, rodinné a klidné prostředí.“ 

OTEVŘENO:
PO–NE 09.00–20.00

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

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Chuť a kvalitu dezertů
Prezentaci a vzhled dezertů

VÍTĚZ
KATEGORIE
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Veveří 461/14

17+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.

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

OTEVŘENO:
PO–PÁ 08.00–19.00
SO–NE 11.00–18.00

Cukrářství Martinák

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Prezentaci a vzhled dezertů
Personál (vystupování, znalosti)
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nám. Svobody 92/21

18+420 608 848 299
www.cupcakekarna.cz

Cupcake není muffin! Malé dortíčky s našle-
hanou čepičkou, barevné, hravé, delikátní, 
s ovocem i bez... Malé potěšení na místě 
i do krabičky domů. Velký bonus – nabízí 
varianty i pro alergiky a také pečení moder-
ních dortů na zakázku. Na náměstí Svobody.

„Přívětivý a plně informovaný personál, milý a sym-
patický přístup. Jednoduché a čisté prostředí, spíše 
take away.“ 

OTEVŘENO:
PO 10.00–19.00
ÚT–PÁ 08.00–19.00
SO 10.00–17.00

Cupcakekárna

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Prezentaci a vzhled dezertů
Personál (vystupování, znalosti)
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Kounicova 85

19+420 732 599 666
www.komarkafe.cz

„Krásné propojení klasiky a moderny.“

OTEVŘENO:
ÚT–PÁ 08.30–18.00
SO–NE 09.00–18.00

Komár kafe
Pro tuto kavárnu je samozřejmostí nejen 
úsměv, dobrá nálada a pohostinnost, ale 
taky výběrová káva z lokálních pražíren 
a hlavně dezerty prezentované pod znač-
kou Lenka-nato-peče. Sami vyrábí také pe-
čivo, které je součástí jejich brunchových 
snídaní – kváskový chléb, máslový toasťák 
nebo loupáky.

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Chuť a kvalitu dezertů
Nabídku nápojů
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Křídlovická 32/1

20+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.

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Prezentaci a vzhled dezertů
Prostředí, atmosféru
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→ KAVÁRNY





Štefánikova 85/16

21+420 771 140 179
fb: Buchta B – káva a dobroty

„Mají výborné buchty i snídaně.“

OTEVŘENO:
PO–PÁ 06.30–18.00
SO–NE 08.00–18.00

Buchta B
Provozovatelé této snídaňové kavárny blíz-
ko lužáneckého parku s sebou ze Skotska 
přivezli nejen skotskou pohostinnost, ale 
i lásku k brunchové kultuře Velké Británie. 
Nabízí skvělé snídaně (zásadně bez lep-
ku – se spoustou možností i pro vegany), 
výběrovou kávu z nejlepších evropských 
a českých pražíren a typicky české buchty, 
loafíky a jiné dobroty.

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Pestrost nabídky (techniky přípravy, 
sortiment kávy)
Personál (vystupování, znalosti)
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Panská 7 22fb: Cafe Mitte

„Mitte je i pražírna, na kávě si dávají záležet.“

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

Cafe Mitte
Jedna z prvních brněnských kaváren, kte-
rá začala pracovat s výběrovou kávou, má 
dnes vlastní pražírnu a peče vlastní zákus-
ky. Kavárny Mitte najdete v Brně celkem 
tři, ta na ulici Panská má i krásnou zahrád-
ku ve vnitrobloku. Prostřednictvím širokého 
spektra nabízených káv se snaží, aby každý 
měl možnost nalézt tu nejbližší vlastním chu-
ťovým preferencím a při nákupu považuje 
za důležitý i původ kávy.

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Pestrost nabídky (techniky přípravy, 
sortiment kávy)
Personál (vystupování, znalosti)
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Zelný trh 314/2

23+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

Proč Momenta? Pro krásné chvíle strávené 
v kavárně. Příjemné místo v centru města 
s výhledem na Zelný trh je tím pravým, kde 
najdete klid, a ještě zajásají vaše chuťové 
buňky. Zažijete zde momenty s dobrou ká-
vou, snídaněmi, dezerty, sušenkami, madlen-
kami, ale i vínem a limonádami obohacenými 
ingrediencemi přímo ze Zelného trhu.

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Dezerty a malá jídla
Personál (vystupování, znalosti)
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Minoritská 470/4

24+420 602 205 555
www.cafeplaczek.cz

Rodinná kavárna v centru s ideály prvore-
publikového kavárenství vznikla v roce 2013 
podle návrhu Atelieru RAW. Kromě kávy 
s vlastním brandem zde nabízí výběrové 
kávy z tuzemských pražíren, speciální fresh 
limonády nebo oblíbené dezerty jejich vlastní 
výroby. Z bohaté nabídky snídaní si vybere 
každý.

„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

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Nabídku a kvalitu ostatních nápojů
Dezerty a malá jídla
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Lazaretní 1/7

25+420 736 135 866
www.industracoffee.cz

„I přes vzdálenost od centra se sem stojí za to vy-
pravit.“

OTEVŘENO:
PO–PÁ 13.00–19.00
SO–NE 10.00–18.00

Industra Coffee

Kavárna je součástí multifunkčního kultur-
ního centra Industra v areálu Nové Zbrojov-
ky, kam se společně přestěhovali v březnu 
2021. Nově zde otevřeli i vlastní pražírnu 
kávy. Můžete si tady nejen v klidu vypít šá-
lek kávy, ale taky si sem zajít na její degu-
staci, kávový kurz nebo prohlídku pražírny. 
Majitelé Adam a Petra jsou opravdu kávoví 
přeborníci, což dokládají různá ocenění.

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Chuť a kvalitu kávy
Prostředí, atmosféru
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Smetanova 763/45

26+420 773 202 269
www.kafefriedrich.cz

„Prostor střídmý stejně jako nabídka, ale vše skvěle 
promyšleno.“

OTEVŘENO:
PO–PÁ 08.00–20.00
SO 09.00–18.00
NE 10.00–18.00

Kafe Friedrich

Minimalistická kavárna velikosti obývacího 
pokoje připravuje všechno jídlo a sladkosti 
ze surovin, které necestují přes půl planety. 
Z dálky k nim jezdí jen výběrová káva a ta 
o světě místním surovinám všechno povy-
kládá. V létě se můžete posadit do okna 
nebo na lavičku a oddávat se sladkému nic-
nedělání.

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

VÍTĚZ
KATEGORIE
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Třída Kapitána Jaroše 2A

27+420 608 895 586
fb: Milady kaffee

„Prostor stylově čistý s velmi brněnskou atmosfé-
rou.“

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

Milady kaffee

Tento podnik je klidnou industriální oázou 
obklopenou hned třemi parky. Dopřát si zde 
můžete svěží espresso nebo aromatický fil-
tr, něco sladkého na zub, limonádu a nepra-
videlně i hudební večírek.

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Nabídku a kvalitu ostatních nápojů
Prostředí, atmosféru
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Kapucínské nám. 310/12

28+420 603 282 866
www.monogramespressobar.cz

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

OTEVŘENO:
PO–PÁ 08.00–18.00
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.

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Chuť a kvalitu kávy
Personál (vystupování, znalosti)
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Bayerova 7

29+420 733 106 616
fb: Punkt.

„Příjemná, neformální, osobní atmosféra moderního 
pokorného podniku.“

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

Punkt.

Najdete zde výběrovou kávu z českých i za-
hraničních pražíren na espresso i na filtr. 
Kávové speciality, poctivé domácí dezerty, 
které můžou i bezlepkáři a vegani. Útulný 
interiér a dobře naladěná obsluha zaručuje 
příjemný zážitek za každého počasí.

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Nabídku a kvalitu ostatních nápojů
Personál (vystupování, znalosti)
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Přízova 5

30+420 773 660 847
www.rebelbean.cz

„Káva výborná, barista ví, co dělá.“

OTEVŘENO:
PO–PÁ 08.00–20.00
SO–NE 10.00–18.00

Rebelbean Vlněna
Designově vyladěná kavárna s výběrovou 
kávou z vlastní pražírny s důrazem na kvali-
tu, udržitelnost a férovost vztahů s farmáři. 
K tomu víno z Němčiček od pana Stávka, ne-
přeberný výběr alko, nealko i coffee drinků 
a spousta dalších dobrot, sendvičů a dezer-
tů. Obědová polévka samozřejmě nechybí. 
Kavárna i rozkvetlá zahrada Vlněny pravidel-
ně ožívá degustacemi, gastro parties a dal-
šími zajímavými eventy.

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





Dvořákova 24/1

31+420 774 227 259
www.justwine.cz

„Rozhodně místo, kde to opravdu vínem žije a které 
stojí za návštěvu. Moc se mi líbila dekorace 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… justWINE! OTEVŘENO:

PO–ČT 13.00–01.00
PÁ 13.00–02.00
SO 15.00–02.00
NE 15.00–24.00

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Nabídku lahvových vín
Prostředí, atmosféru
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Čápkova 11

32+420 606 069 529
fb: Klára Bára Wine Café

„Perfektní místo k relaxaci po práci nebo návštěvě 
města, na kterém servis poskytují dvě usměvavé 
sestry.“ 

OTEVŘENO:
PO–ÚT 16.00–22.00
ST–PÁ 10.00–22.00

KLÁRABÁRA WINECAFÉ

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.

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Pochutiny k vínu
Prostředí, atmosféru
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Za Divadlem 2

33+420 732 129 507
www.vicinodivino.cz

„To nejlepší z Itálie ve skleničce.“

OTEVŘENO:
PO–ÚT 15.00–22.00
ST–SO 15.00–24.00
NE 15.00–22.00

Vicino DiVino
Zažijte kousek Itálie v srdci Brna. Přenese vás 
tam vůně, chuť a barvy bezmála 200 druhů 
vín a delikates, které pochází z celé Itálie. 
Tým zkušených someliérů vám rád poradí 
s výběrem a podělí se o zajímavosti jednotli-
vých vzorků, navštívit můžete také pravidel-
né středeční degustace vín. Krásné prostředí  
jen dotvoří prvotřídní zážitek z vín.

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

VÍTĚZ
KATEGORIE
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Lužánecká 16

34+420 545 210 133
www.vinnagalerie.cz

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

OTEVŘENO:
PO–PÁ 11.00–20.00
SO 15.00–20.00

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.

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Nabídku lahvových vín
Personál (vystupování, znalosti)
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→ PIVNICE





Kozí 3

35+420 731 594 671
lokal-ucaipla.ambi.cz

„Když máte chuť na českou kuchyni a plzeňské pivo, 
je Lokál jasná volba!“ 

OTEVŘENO:
PO–SO 11.00–24.00
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.

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Chuť, kvalitu, ošetření piva
Pochutiny k pivu

VÍTĚZ
KATEGORIE
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Lidická 10

36+420 777 828 928
www.ochutnavkovapivnice.cz

OTEVŘENO:
PO–PÁ 15.00–24.00
SO–NE 16.00–24.00

Ochutnávková pivnice

Vítěz Gourmet Brno 2018, 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.“ 

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Pochutiny k pivu
Personál (vystupování, znalosti)
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Pivnice Pegas

Jakubská 4

37+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.“ 

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Pochutiny k pivu
Personál (vystupování, znalosti)
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Pivnice U Tekutého chleba

Moravské nám. 14a

38+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 několik 
roků, získalo si srdce turistů i Brňanů. Tady 
najdete tu pravou českou hospodskou atmo-
sféru!

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

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Sortiment piv
Personál (vystupování, znalosti)
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Pub U Dvou přátel

Dominikánská 11

39+420 777 106 151
fb: Pub U Dvou přátel

OTEVŘENO:
PO–NE 16.00–01.00

Přátelský pub v původně nejstarší městské 
zástavbě. Tvoří jej výčepní místnost v příze-
mí a pod ní typické klenuté sklepní prostory, 
kde můžete zapařit na živé koncerty. Orientují 
se na speciály z řemeslných pivovarů a taky 
na vlastní produkci piva pod značkou Brew-
niverse. Pravidelně se tu pořádají „tap take-
overy“, kdy ochutnáte nabídku vždy jednoho 
vybraného pivovaru.

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

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Chuť, kvalitu, ošetření piva
Pochutiny k pivu
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The Erin's Flag Irish Pub

Biskupská 3

40+420 603 333 348
Fb: THE ERIN'S FLAG Irish Pub

OTEVŘENO:
ÚT–ČT 17.00–24.00
PÁ 17.00–01.00 
SO 15.00–01.00

Autentické jídlo, pití i přátelská atmosféra 
tohoto baru by vyvolaly pocit domova u ne-
jednoho rodilého Ira. Čepuje se Guinness 
a další piva z Irska a Británie, bar nabízí té-
měř 200 lahví whisk(e)y, rumů, ginů, k jídlu 
ochutnáte třeba tradiční Fish&Chips. Zajít 
můžete i na promítání sportovních přenosů 
nebo na večery s živou hudbou.

„Kousek Irska v Brně.“

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

OTEVŘENO:
PO–PÁ 12.00–23.30 
SO–NE 14.00–23.30 

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

41+420 702 202 048
www.vycepnastojaka.cz

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Chuť, kvalitu, ošetření piva
Prostředí, atmosféru
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→ BARY





Dvořákova 1

42+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 17.00–02.30
PÁ–SO  17.00–03.30
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.

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Originalitu nabídky
Způsob prezentace nápojů, vzhled
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„O originalitu zde není nouze.“

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

Slast
Tento bar v sobě kombinuje komplexní zá-
žitek. Není to jenom vodní dýmka, koktejl 
nebo umění. Naopak všechny tyto prvky 
vytváří jedinečný zážitek, který v návštěv-
nících vyvolává jediný pocit: slast.

Zelný trh 10

43+420 773 797 540
www.slast.bar

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Originalitu nabídky
Prostředí, atmosféru
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Šilingrovo nám. 257/3

44+420 734 878 603 
www.superpandacircus.cz

Super Panda Circus
„Pokud chcete mít netradiční zážitek, nesmíte toto 
místo vynechat.“ 

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, záhady a nečekané pití.

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Chuť a kvalitu drinků
Způsob prezentace nápojů, vzhled
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Gorkého 58

45+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 16.00–24.00

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

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Chuť a kvalitu drinků
Pochutiny k drinkům

VÍTĚZ
KATEGORIE
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Vachova 6

46+420 770 122 102
www.miluju4pokoje.cz

4pokoje
„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 08.00–02.00
ST–ČT 08.00–03.00
PÁ–SO 08.00–05.00
NE 08.00–02.00

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.

ODBORNÍCI NEJVÍC OCENILI:
Originalitu nabídky
Pochutiny k drinkům
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Seznamte se, nominační 
komise:

OTTO BALÓN MIERNÝ,  fotograf, Press Foto z.s.
ONDŘEJ BLAHO, moderátor Hitrádia City a Dobrého 
rána na ČT
DANA ČECHMANOVÁ, lektorka jógy, majitelka 
studia Punk jóga
KRISTÝNA ČERNÁ, zastupitelka města Brna pro 
oblast cestovního ruchu a marketing
DAVID DITTRICH, ředitel hudební agentury C.E.M.A.
MARTINA FOJTŮ, kreativní agentura AETNA
LIBOR HOŘENÍ, zakladatel projektu Dobrokáva
JANA JANULÍKOVÁ, ředitelka TIC BRNO
ALICE KARMAŠOVÁ, foodblogerka
VLADIMÍR KIVA NOVOTNÝ, fotograf
JAN KOPKÁŠ, jednatel BRNO EXPAT CENTRE

TOMÁŠ KREMR, redaktor zpravodajství ČRo Brno
HANA LAUDÁTOVÁ, manažerka marketingu VIDA! 
Science centrum, KRISTINA LUND, bloggerka, 
kulinářský blog Děvče od plotny
PETR MINAŘÍK, vydavatel Větrné mlýny
JAN PRESS, ředitel Moravské galerie v Brně
MARTIN ŠEDA, bývalý šéfredaktor portálu 
Brněnská drbna.cz
JAN SOUČEK,  ředitel České televize TS Brno
DAVID TIEKU, šéfredaktor časopisu Food and Drink
MARKÉTA VAŇKOVÁ, primátorka statutárního 
města Brna
BARBARA ZEMČÍK, grafická designérka



Seznamte se, hodnoticí 
komise:
RESTAURACE a FINE DINING

KAROLÍNA KACHLÍKOVÁ, lifestylová influencerka 
s instagramovým účtem karolina_cz_

KRISTÝNA KOUTNÁ, bloggerka a autorka webu  
CzechCookBook.com, autorka knihy Czech Cook-
book

MARTINA NEUBAUEROVÁ, bloggerka a autorka blo-
gu marblog.cz, influencerka a marketingová spe- 
cialistka

MICHAELA OULEHLA, foodblogerka s instagramo-
vým účtem FOOD LOVER BRNO

BEATRICE VOJTKOVÁ, hoteliérka roku 2019 pro ho-
telové řetězce a hotely nad 80 pokojů a předsedky-
ně jihomoravské sekce AHRČR

VINÁRNY

JAN ČEŘOVSKÝ, odborník na víno a autor blogu 
jizni-svah.cz

DANIELA MALEŇÁKOVÁ, sklepmistr školního skle-
pu Venerie při Střední vinařské škole Valtice

TEREZA MALINOVÁ, majitelka a šéfkuchařka bistra 
EzoBooster v Uherském Hradišti

PIVNICE

DAVID JANDA, šéf Beer Academy a profesionální 
degustátor piva

PETRA KADLECOVÁ, majitelka Realita Bar Prague

MATEUSZ ZIELINSKI, sběratel korunkových uzávěrů  
od piva
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BISTRA

TEREZA MALINOVÁ, majitelka a šéfkuchařka bistra 
EzoBooster v Uherském Hradišti

LENKA POŽÁROVÁ, novinářka, autorka série Zapále-
ných kuchařek či knihy Londýn prostě žeru

MARKÉTA ZVOLSKÁ, bloggerka a influencerka, blog 
blondynazlondyna.cz a instagramový účet blondy-
nazlondyna

CUKRÁRNY a KAVÁRNY

ANNA BÖHMOVÁ, milovnice kávy a jedna z autorek 
instagramového účtu spadla_anicka_do_kaficka

JAN JIRKA, cukrář a finalista cukrářského pořadu ČT 
Peče celá země

ANNA-MARIE MAXERA, majitelka a provozní kavárny, 
baru a restaurace Bullerbyn v Praze

JANA POKORNÁ, cukrářka pečící pod značkou DORTY 
JENNY

TEREZA SUCHÁNKOVÁ, bloggerka a autorka blogu 
lifestylebrno.cz

ANNA VAŠÍČKOVÁ, milovnice kávy a jedna z autorek 
instagramového účtu spadla_anicka_do_kaficka

BARY

MARTINA NEUBAUEROVÁ, bloggerka a autorka blo-
gu marblog.cz, influencerka a marketingová spe-
cialistka

RENATO SALERNO, reportér iDnes.cz Revue a tele-
vizní osobnost

MARTIN VÁŠA, spisovatel a novinář



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 ∅

VINÁRNY                                  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, německém a anglickém jazyce před-
stavuje, co lze v Brně poznat, zažít a ochutnat. Výběr  
těch nejzajímavějších památek a turistických tras, 
nejlepších gastronomických podniků v několika kate-
goriích i aktuální přehled akcí, které se ve městě dějí. 
A samozřejmě také praktické informace, díky nimž se  
v Brně neztratíte.
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Objevte to nejzajímavější z gastronomie jižní Moravy

www.gourmetjiznimorava.cz

→ JIŽNÍ MORAVA 2021





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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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.gourmetbrno.cz
www.gotobrno.cz
www.ticbrno.cz




