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La Scala: překuapení U Gentru Prahy
ÚčEr

la Scala

Na první pohled malá
pizzerie v Celetné
ulici překvapí
dvojnásobným
prostorem
v suterénu
a Iidovýrni cenami.
Štěpán sedláček
Praha

Testovaci qým qýdeníku
Sedmička se lypravil na přání
čtenáňl do pizzerie La scala,
která je v těsném sousedství
!ý'nského chrámu.

Na pizzerii upozorňuje za.
hrádka s přibližně dvaceti sto-
Iy. V této části města je plná
turistů, což může Pražany od
radit dřív' než nahlédnou do
nabidky. Cenyjsou přitom pře-
kvapivě přiměřené'

Přizemní část, do které se
vchází z ulice,je meflší než při-
stavěná zahrádka. Dalších asi
dvacet stolůje v suterénu.

,fekal jsem, že v suterénu
bude oproti venku příjemněji'
a nemýliljsem se. sldepni pío-
storyjsou v létějedinečné, pro-
tože si udržují stálou teplotu,..
komentoval první seznámení

s pizzerií odborník na gastro-
nomiiJakub Řičica.

Kouzlojednoduchosti

Podniku dominují kámen
a dřevo, které jsou vkusně za-
sazené do starobylého sklepa.
Dilry spojení světlého dřeva
a žluýh pasteloqých barev na
stěnách není prostor temný.

,,Libi se mi, že se majitelé La
scala lTmezují od řady praž-
s$ch pizzerií, kde to mnohdy
lyadá kvůli nadbytečnému
množství dekorací jako v ho

kynářstvi. Tohleje čisqi interi-
ér,..podotkl Řičica.

Jedinou vadou podle něj
je osvětlení inteťiéru, které ne.
miří přimo na stoly.

Složení jídelního lístku od-
povídá nabidce pizzerie. ',Tak-
hle to má vyPadat,.. chválíl na-
o loKu l ( l c l cá .

Z devíti nabizenr.ých předkr
mů si vybral sekaného mari
novaného lososa s opečeným
toustem. ,,Porce je odpovída-
jící. Všechno chutná tak, jak
má. z rybyje citit, že neni ma-
rinádou jen přelitá'.. hodnotil

Řičica. Tousty by měl raději
opečenějši.

Jako hlavní chod přišla na
řadu pizza, a to ostřejší salá
mová. Profesionálni obsluha
Řičicu upozornila, že pizza je
opravdu pikantnějši.

Pizza nevoni po dřevě

,'Musim uznat, že ostřejší to
skutečně bylo, což mi nevadí.
od obsluhy je taktní, že na to
hosty upozorňuje. Pizzaje upe-
čená velice dobře, ale bohužel
je citit fozdíl mezi elektrickou

sekaný marinovaný |osos
s opečeným tolstem

I{EzÁvEÚTEST
chtě|i byste nechat pro.
klepnout praŽskou re.
stauracig Napišt€ nám
název a adr€su f€staÚ-
race a my se postaráme
o neávis|é zhodnoceni.
Pište na
redakcepraha@mf.cz

a zděnou pecí. Zde používaj
elektrickou,.. řekl Řičica s tírn
že je to zřejmě dané prosto
rem. ,,Ze zkušenosti vim, že k
zděné peci je potřeba minimál
ně dvanáct metru dlouhý ko
mín, což je mnohde technick
nesplnitelné,., lysvětlil Řičica.

Na závěr si objednal tra
dični italský dezert tiramisl
Nezklamal.,Jednoznačně do
máci dezert' kteďje navic při
pťavený přesně podle receptl
Ideální sladká tečka v italskéÍ
stylu,.. řekl Řičica.

La scala testovací ým přj
jemně překvapila. Přestože je
jedné z nejd.ažších pražshýc
lokalit, nabízí běžné ceny u j:
del i nápojů (testovaná pizz
bylajednim z nejdražších jídt
podniku). V parných dnech n;
vic nabizí ideální únik'

La Scala má sympaticko
cenovou politiku a je dobro
Pizzerií s profesionálním př
sfupem. Testovací qýmji doP(
ručuje k návštěvě.

Jakub fučica provozuje ht
tel na Smíchově a dohlíži n
kvalitujídlav pražské restar
raci Demínka. odborno!
získal na l€cole hóteliére d
Glion ve Šqýcarsku a ve ško|
Le Cordon Bleu v Londýně.
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PrzzERIE v CELETNÉ ULIct. Číšník Tomáš stránsl.ý seťvínrje v La scale tagliatelle ajableěný závin' Foto 7 Petr Topič
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