MY VE STYLU
jak to začalo
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10

10

historie
současnost

VE STYLU
Již po staletí hlídá vstup
hlava barokního lva, navržená
Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem.
Historický dům ve Vodičkově ulici se nachází

lavského náměstí. V roce 2014, po delším období

přímo naproti paláci Lucerna. Na první pohled

bez života, jsme barokní bránu do tohoto taju-

si jej všimnete pro jeho původní barokní

plného místa opět otevřeli veřejnosti, když jsme

rozměry, které se dnes zdají docela titěrné

zde založili kavárnu s bistrem a designovým ob-

proti okolní zástavbě Vodičkovy ulice a Vác-

chodem Styl&Interier.
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ˇ ˇc.p. 35
Vodickova
Dům na této adrese stával již od konce 14. století.

českého filmu a jedny z prvních filmových záběrů

Podle dochovaných zpráv z r. 1527 k němu byla

s hvězdami prvorepublikového filmu tedy vznikaly

přikoupena ještě zahrada a maštal. Poté byl objekt

právě zde. Na kouzelných kamenných schodech do

mnohokrát přestaven, až do dnešní vrcholně barok-

zahrady, kterou dnes zastřešují větve majestátního

ní podoby z let 1717-1720.

platanu vysazeného otcem Maxe Urbana před více

Stavba navržená géniem české barokní architektury

než 100 lety.

Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem se pyšní nádherně zdobeným kamenným portálem s motivem
lva, svědka proměn zdejší ulice v čase. Za těžkými
vraty se nachází dlouhý vnitřní dvůr a zahrada se
stoletým platanem a romantickým altánem, zasahující až ke zdi Františkánské zahrady.
Dům byl postaven na středověké parcele v rámci
urbanismu z doby Karla IV. V průběhu staletí
vystřídal mnoho majitelů. V domě bydlel například
autor barrandovských teras a barrandovských
ateliérů Max Urban. Architekt a filmař Max Urban
tu prožil dětství a v místě dnešní kavárny S&I měl
později svůj ateliér. Se svou družkou, herečkou
Andulou Sedláčkovou, založil roku 1912 filmovou
společnost ASUM. Jsou považováni za průkopníky
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Jedná se o nejcennější dům v barokním stylu

chůdkům, první patro majitelům domu a druhé

v této lokalitě, který si zachoval svou původ-

pokojské. Druhé patro se pyšní kulatým vikýřem,

ní výškovou podobu. Přízemí vždy patřilo ob-

typickým znakem českého baroka.

Z historie
ˇ
do soucasnosti
10

Zahrada
Součástí domu ve Vodičkově ulici
je i kouzelná zahrada, kde si naši
návštěvníci mohou dopřát šálek
prémiové kávy a výtečný dezert.
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KONCEPT
naše filozofie

Snažíme se dělat práci srdcem
a s radostí.

VE STYLU
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Chtěli jsme vdechnout život opuštěnému domu

s neopakovatelnou atmosférou, jedinečnými

a vytvořit výjimečné místo, kde je všechno tro-

interiéry a poctivými produkty. Pro všechny,

chu jinak, než na uspěchané ulici opodál. Chtěli

kteří si dokáží naplno užívat radostí tohoto

jsme vytvořit prostor pro komfortní odpočinek

světa.
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Jaro

Hříšně dobré sezónní
dezerty z naší cukrárny
vám projasní den
v každém období.
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Léto

10

Podzim
10

Prožijte chvilky rozkoše
s některým z našich
rafinovaných dezertů,
které pro vás každý den
připravujeme podle
originálních tajných receptur
z dokonalých sezónních
surovin.

Zima
10

cukrárna
dezerty S&I

VE STYLU

10

Dokonalé suroviny, poctivá ruční práce, ne-

růžovou esenci na růžový cheesecake jsme si

tradiční chutě a neotřelé kombinace - přesně

přivezli z Indie, borůvky na naše dezerty trháme

tak si představujeme umění v S&I. Závislost na

přímo na Šumavě, levandule na domácí sušen-

našich dezertech není společensky nebezpečná.

ky nám roste na zahradě. Taková práce nám

Exotické koření na náš mrkvový dort nebo

přináší úžasnou radost.
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Nejlepší věci vznikají z poctivé práce. Naši pekaři

polévkami nebo s pomazánkami. Snažíme se o to,

denně připravují různé druhy domácího peči-

aby u nás zákazníci dostali to nejlepší v každém detailu.

va, které můžete ochutnat s našimi vyhlášenými

pekárna

bistro
kuchyně
VE STYLU
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Dopřejte si úžasnou snídani v S&I!

Pro odpolední siestu nebo k večeři jsou jako

Vyzkoušejte třeba naše jedinečné omelety, po-

stvořené naše domácí terinky, pomazánky,

hankovou palačinku nebo sezónní quiche a váš

salátky nebo čerstvá italská pasta. Se skvělou

den bude vypadat úplně jinak. Přes poledne si

sklenkou vína nebo s báječnou limonádou se

vychutnejte krémové polévky nebo aktuální

můžete dokonale odříznout od běžného života

týdenní nabídku ze sezónních surovin.

tam venku.

Snažíme se,
abyste uprostřed Prahy
mohli každý den zažívat
kouzelné okamžiky jako
na dovolené.
10

kavárna
Ve správný okamžik
na správném místě…

na baru

VE STYLU
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Naši baristé se každý den mazlí s kávovarem,

Každý den připravujeme poctivé ovocné li-

aby vám připravili tu nejlepší kávu, jakou

monády nebo voňavé zimní punče dle vlastních

dokážeme. Necháváme si v českých pražírnách

receptur. Hledáme nové chuťové kombinace,

připravovat na míru kávové směsi z nejkvalitněj

sezónní cidery, zajímavá piva, a výjimečná vína,

ších světových bobů podle aktuální sezóny.

abyste se k nám mohli spokojeně vracet.
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Voňavá káva a lahodný dezert
vám zpříjemní den.
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Veškeré zboží si můžete
zakoupit v našem obchůdku
nebo na www.stylainterier.cz

Jedinecné
ˇ
kolekce
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showroom
obchod

VE STYLU
Styl & Interier je zároveň živým obchůdkem

lahvičkou vašeho oblíbeného vína či kávovou

s interiérovým vybavením. Téměř vše, co vás

směsí S&I. Pravidelně dovážíme nové kolekce

zde obklopuje, si můžete objednat nebo rovnou

originálního zboží z Itálie, Francie, Holandska,

koupit. Líbí se vám stolek, u kterého sedíte,

ale i Skandinávie, které průběžně dotvářejí styl

nebo šálek, ze kterého pijete kávu? Odneste si je

a atmosféru naší zahrady a interiérů.

domů i s našimi levandulovými sušenkami,
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Náš e-shop je plný kouzelného
nádobí, dekorací a doplňků.
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svatby
společenské akce

VE STYLU

S&I je díky své unikátní atmosféře a jedinečnému

vaším hostem a pokusíme se vytvořit oslavu,

stylu ideálním místem pro nejrůznější oslavy

na kterou nikdy nezapomenete. Připravíme vám

a sváteční příležitosti. Zbožňujeme přípravu

vícechodové menu na míru nebo zaplníme naši

menu pro slavnostní příležitosti, na kterém se

zahradu vybranými lahůdkami v rozmanitém

mohou naplno rozvinout naši kuchaři, cukráři

stylu.

i pekaři. Zajímá nás, co máte rádi, kdo bude

32

33

Vážená paní Dudáková,
dovolte mi, abych Vám spolu s manželem poděkovala za krásně připravenou svatbu pro naši
Alici a Harryho. Přes počáteční chaos z naší strany jste dokázali pro všechny vytvořit
nezapomenutelný zážitek.

Ze všech stran máme jen samé pozitivní ohlasy, ať už se jedná o nádherné prostředí kavárny
a zahrady, skvěle připravené menu i Váš pozorný a usměvavý personál.

Prosím vyřiďte poděkování i pozdravy manželovi a švagrovi.
Určitě se k Vám budeme rádi vracet i ve všední dny!					
				

S pozdravem, manželé Hadravovi

