
 

CODA Restaurant  
SKRYTÝ KULINÁŘSKÝ 

POKLAD PRAHY… 
 

 
 
Šéfkuchař David Šašek je v přední linii kulinářské exploze 
s novými gastronomickými trendy a technikami. David vede 
tým kuchařů v dokonalé harmonii s výjimečným servisem 
v respektované restauraci na Malé Straně. 
Restaurace CODA nabízí jedinečný výběr z vinného lístku, 
pozorný personál, kouzelný interiér restaurace a letní střešní 
terasu s panoramatickým výhledem na Prahu. 
 
Nechte šéfkuchařovo nadšení a energii přenést na váš stůl. 
 
 
 

 

RESTAURACE CODA 
Restaurace CODA hotelu Aria reprezentuje ten nejlepší servis a dokonalý kulinářský 
zážitek. Restaurace nabízí několik zákoutí - útulnou intimní knihovnu s krbem, zimní 
zahradu s prosklenou střechou a zurčící fontánkou, vnitřní salonek restaurace a 
v letní sezoně střešní terasu s 360o výhledem na celou Prahu. 
Klasická prohlídka Prahy ulicemi města je určitě zajímavá, avšak  ze střešní terasy 
restaurace máte veškeré památky jako na dlani – Pražský hrad, kostel Sv. Mikuláše, 
věže Karlova mostu, Národní divadlo. 
   
Náš šéfkuchař a jeho talentovaný tým 
vám připraví téměř umělecká díla, 
zatímco se budete cítit jako králové. 
 
Interiér restaurace CODA, stejně jako 
hotelu Aria, byl navržen italskými 
designéry firmy SPATIUM Rocco 
Magnolim a Lorenzem Carmellinim, kteří 
se proslavili především spoluprací 
s módní legendou Giannim Versacem.  
 
 
Šéfkuchař David Šašek citlivě vybírá čerstvé a přírodní ingredience, aby hýčkal 
vaše chuťové buňky. Zářivé a neustále měnící se menu nabízí hostům mezinárodní 
kuchyni doplněnou jedinečným výběrem vín. „Když tvořím nová jídla, nechci se 
omezovat na určité ingredience. Místo toho se snažím používat pouze co je čerstvé a 
v tu chvíli vhodné.“ Menu šéfkuchaře Davida Šaška vychází z klasické francouzské 
metody vaření „Sous-Vide“. Přesný překlad je "vaření ve vakuu", protože jsou 



 

jednotlivé porce uloženy ve speciálních sáčcích, které se pak dlouhé hodiny vaří ve 
vodní lázni. Výsledkem je velmi jemné maso, které se na jazyku přímo rozpadá.   
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ARIA HOTEL – CODA RESTAURANT 
Trziste 9; 118 00 Prague 1 

Tel.: +420 225 334 761 
e-mail: coda@aria.cz 

www.aria.cz 
www.codarestaurant.cz 


