
Adresa:                       Náměstí T. G. Masaryka 37, Dvůr Králové nad Labem
Telefon:                    499 321 596
www:                             restauracecountry.cz
Terasa/zahrádka:  letní zahrádka - 16 míst
Provozní doba:        Po - Čt  10:00 - 23:00, Pá - So 10:00 - 24:00, Ne  11:00 - 22:00
Kuchyně:                       nabízíme speciality americké a řecké kuchyně, široký výběr hotových jídel 
Styl:                              country               
Kapacita:                   98 míst + 16 na zahrádce
Ostatní:                          free WiFi, o víkendech občas vystoupení country kapel, 
                                       přijímáme všechny stravenky

Adresa:                       Bulharská 62, Trutnov
Telefon:                    603 481 208, 777 605 150
www:                             www.trutnov.cz, www.trutnovinky.cz
Terasa/zahrádka:  ano
Provozní doba:        Po - Ne 8.00 - 22:00
Kuchyně:                        denní menu - výběr ze 4 jídel, těstoviny, saláty, široký výběr káviček, 
                                              horkých čokolád, míchaných nápojů
Kapacita:                   kavárna - 30 míst, restaurace - 42, salonek - 20, terasa - 34
Ostatní:                      privátní salonek pro pořádání rodinných oslav, firemních večírků aj. 

 RESTAURACE PATRIA COUNTRY SALOON
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Hledáme spolu tu 
nejoblíbenější.
Tu, kde je nám fajn……

Máte rádi příjemné poseze-
ní s lahodným jídlem a k tomu 
výborné pivko nebo vínko?

Pak čtete na správném mís-
tě. Váš Deník hledá nejoblí-
benější hospůdku, restauraci, 
pizzerii, bar, vinárnu, pivovar 
a nebo cukrárnu v regionu.

Protože deník jste přede-

vším Vy, čtenáři, pak 
máte šanci rozhod-
nout o nejoblíbe-
nější „Hospůdce“ 
roku 2012 právě 
Vy.

A co by ona 
nej… „Hospůdka 
2012“ měla mít, 
aby získala právě 
Váš hlas? Je to jedno-
duché.

V té „Hospůdce“ 
(nebo restauraci, 

pizzerii, baru, 
vinárně, pivo-
varu, cukrárně) 
musí dobře va-
řit (nebo péct), 
podávat kvalitní 

víno, točit správně 
vychlazené pivo se 

správnou mírou a hus-
tou pěnou. Musí tam být 

útulno s příjemným a usměva-
vým personálem, který na Vás 
bude mít vždy čas a splní Vám 
skoro každé přání.

Je to právě ta „Hospůdka“, 
do které rádi chodíte posedět 
s rodinou nebo se svými přá-
teli?

Každý čtvrtek zveřejníme 
fotografi e a texty z „Hospů-
dek“ v regionu. Je mezi nimi 
ta Vaše?

Vystřihněte kupon na této 
straně, vyplňte a pošlete nebo 
přineste na naši adresu.

Odměníme „Hospůdku“ 
s nejvyšším počtem hlasů, ale 
také tři čtenáře, kteří pro ni 
hlasovali. 

Soutěž trvá od 14. 6. – 2. 8. 

2012. Všechny zúčastněné 
hospůdky naleznete též na na-
šem webu www.denik.cz.

Tak ať je Vám 
TAM fajn…

Redakce Vašeho 
regionálního Deníku
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Hospůdka roku 2012

Název restaurace

čtenářů Deníku
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Název restaurace

Má nejoblíbenější hospůdka se jmenuje:

...........................................................................................................

 a má číslo:  .........................

Důvod mé volby:

 nejlepší pivo či víno

 nejchutnější jídlo, a to:  ....................................................................

 nejpřívětivější obsluha

 vždy tam potkám kamarády

 hlavně že nemusím být doma

 jiný důvod:  .......................................................................................

  ...........................................................................................................

Jméno:  ...................................................................................................

Adresa:  ..................................................................................................

Telefon:  ..................................................................................................

E-mail:  ...................................................................................................

Jsem předplatitelem Deníku:

Chtěl bych být předplatitelem Deníku:

Tímto uděluji souhlas se zpracováním poskytnutých 
osobních údajů společnosti VLP, a.s. za účelem marketingu.

ano ne

ano ne

Jak hlasovat:
1.  Vyberte z tohoto výběru 

vaši nejoblíbenější 
hospůdku ve vašem 
okolí a napište její název 
na hlasovací kupon. 
Hlasovat můžete pro 
libovolnou hospůdku, 
restauraci či kavárnu.

2.   Vyplňte vaše adresní 
údaje.

3.   Zašlete nebo doneste 
hlasovací kupon na 
adresu uvedenou v tiráži. 
Na obálku napište heslo 
„Hospůdka“.

4.   Soutěže se nesmí 
zúčastnit zaměstnanci 
VLP, a.s., a jejich rodinní 
příslušníci.

5.   Výherci budou 
kontaktováni osobně 
a cena jim bude předána 
ve vítězné hospůdce.

6.   Na závěr budou všichni 
výherci uveřejněni 
novinách.

Hospůdka roku čtenářů Deníku
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Adresa:                       Horská 681, Horní Staré Město, Trutnov 4
Telefon:                    608 522 034 
www:                            skhsm.cz
Terasa/zahrádka:  venkovní sezení 
Provozní doba:        Po 12:30 - 23:00, Út-Čt 11:00 - 23:00, Pá 11:00 -24:00, So 14:00 - 24:00, 
                                       Ne 14:00-22:00  
Kuchyně:                       česká kuchyně, chuťovky k pivu   
Kapacita:                 68 míst + 60 míst na zahrádce 
Ostatní:                    kulečník, čepujeme pivo Krakonoš 120, Gambrinus 100, 110, Černá hora 110, 
                                       nabízíme posezení v klimatizovaném prostředí        

Adresa:                       Náchodská 358, Trutnov 541 01
Telefon:                           499 811 241, 775 074 225, e-mail: hotelpatria@hotelpatria.com
www:                               www.hotelpatria.com
Terasa/zahrádka:  ano - 16 míst k sezení
Provozní doba:                  Po - Ne 7:00 - 22:00
Kuchyně: česká i mezinárodní kuchyně, přes týden polední nabídka, denně hotová jídla i minutky, 
každý den podáváme snídaně bufetovou formou i pro širokou veřejnost, vaříme z kvalitních a čerstvých 
surovin, domácí výroba koláčů ke kávě a dalších pochutin
Styl:                               vzdušná, světlá a prostorná restaurace, k dispozici i menší restaurace 
                                         (salonek) v orientálním marockém stylu 
 Kapacita:                        vvelká restaurace 130 míst, malá 30 míst, zahrádka 16 míst
Ostatní: výborná káva Piacetto, ledové kávičky, osvěžující i teplé nápoje. Při posezení na zahrádce 
přijdou vhod zmrzlinové poháry nebo nanuky. Naše restaurace je ideální pro pořádání svateb, rodin-
ných oslav či firemních akcí. Průběžně – speciality, degustace a jiné nevšední gastronomické akce. 

Adresa:
www stránky:
Telefon:
Provozní doba:
Kapacita:
Styl:
Terasa:
Kuchyně:
Nabízíme:

Adresa:
www stránky:
Telefon:
Provozní doba:
Kapacita:
Styl:
Terasa:
Kuchyně:
Nabízíme:

Název restaurace

1 2

Název restaurace

Adresa:
www stránky:
Telefon:
Provozní doba:
Kapacita:
Styl:
Terasa:
Kuchyně:
Nabízíme:

Název restaurace

Adresa:
www stránky:
Telefon:
Provozní doba:
Kapacita:
Styl:
Terasa:
Kuchyně:
Nabízíme:

Název restaurace

3 4

Hospůdka roku čtenářů Deníku
Má nejoblíbenější hospůdka se jmenuje:

...............................................................................................................................................................

 a má číslo:  .................................Jak hlasovat:
1.  Vyberte z tohoto výběru vaši nejoblíbenější 

hospůdku ve vašem okolí a napište její název 
na hlasovací kupon. Hlasovat můžete pro 
libovolnou hospůdku, restauraci či kavárnu.

2.   Vyplňte vaše adresní údaje.
3.   Zašlete nebo doneste hlasovací kupon na 

adresu uvedenou v tiráži. Na obálku napište 
heslo „Hospůdka“.

4.   Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci VLP, 
a.s., a jejich rodinní příslušníci.

5.   Výherci budou kontaktováni osobně a cena jim 
bude předána ve vítězné hospůdce.

6.   Na závěr budou všichni výherci uveřejněni 
novinách.

Seznam hospůdek můžete najít 
na www.denik.cz

Důvod mé volby:

 nejlepší pivo či víno
 nejchutnější jídlo, a to:  ..........................................................................................................................
 nejpřívětivější obsluha
 vždy tam potkám kamarády
 hlavně že nemusím být doma
 jiný důvod:  .............................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................................
Jméno:  ..........................................................................................................................................................
Adresa:  .........................................................................................................................................................
Telefon:  .........................................................................................................................................................
E-mail:  ..........................................................................................................................................................

Jsem předplatitelem Deníku:
Chtěl bych být předplatitelem Deníku:

Tímto uděluji souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů  společnosti VLP, a.s. za účelem marketingu.

ano ne
ano ne

Vyhrajte balení 8 piv Tambor

Hledáme spolu tu 
nejoblíbenější.
Tu, kde je nám fajn……

Máte rádi příjemné poseze-
ní s lahodným jídlem a k tomu 
výborné pivko nebo vínko?

Pak čtete na správném mís-
tě. Váš Deník hledá nejoblí-
benější hospůdku, restauraci, 
pizzerii, bar, vinárnu, pivovar 
a nebo cukrárnu v regionu.

Protože deník jste přede-

vším Vy, čtenáři, pak 
máte šanci rozhod-
nout o nejoblíbe-
nější „Hospůdce“ 
roku 2012 právě 
Vy.

A co by ona 
nej… „Hospůdka 
2012“ měla mít, 
aby získala právě 
Váš hlas? Je to jedno-
duché.

V té „Hospůdce“ 
(nebo restauraci, 

pizzerii, baru, 
vinárně, pivo-
varu, cukrárně) 
musí dobře va-
řit (nebo péct), 
podávat kvalitní 

víno, točit správně 
vychlazené pivo se 

správnou mírou a hus-
tou pěnou. Musí tam být 

útulno s příjemným a usměva-
vým personálem, který na Vás 
bude mít vždy čas a splní Vám 
skoro každé přání.

Je to právě ta „Hospůdka“, 
do které rádi chodíte posedět 
s rodinou nebo se svými přá-
teli?

Každý čtvrtek zveřejníme 
fotografi e a texty z „Hospů-
dek“ v regionu. Je mezi nimi 
ta Vaše?

Vystřihněte kupon na této 
straně, vyplňte a pošlete nebo 
přineste na naši adresu.

Odměníme „Hospůdku“ 
s nejvyšším počtem hlasů, ale 
také tři čtenáře, kteří pro ni 
hlasovali. 

Soutěž trvá od 14. 6. – 2. 8. 

2012. Všechny zúčastněné 
hospůdky naleznete též na na-
šem webu www.denik.cz.

Tak ať je Vám 
TAM fajn…

Redakce Vašeho 
regionálního Deníku
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Hospůdka roku 2012
čtenářů Deníku


