3 minuty chůze od metra,
tramvaje a autobusu –
stanice Flora
────
Přímo naproti OC Flora
────
2 patra – v horním patře
restaurace, ve spodním
bar

Infinity Bar a Restaurace je moderní a populární gastronomický
podnik, nacházející se na hranici Vinohrad a Žižkova. Má již
18
letou tradici, a díky tomu si udržuje stálou klientelu.
Restaurace, pyšnící se výbornou kuchyní má k dispozici 83 míst
k sezení. Bar pak nabízí místo pro 120 lidí. Během větších akcí je
celková kapacita až 280 návštěvníků. Ve spodním podlaží se také
nachází VIP salon pro 20 klientů. Během letních měsíců je k dispozici
zahrádka s kapacitou 30 míst.

Otevírací doba
(lze upravit dle individuálních potřeb klienta)
11:00 – 22:00
Pondělí
11:00 – 23:00
Úterý
11:00 – 23:00
Středa
11:00 – 23:00
Čtvrtek
11:00 – 04:00
Pátek
18:00 – 04:00
Sobota
Zavřeno
Neděle
Najdete nás i na sociálních sítích

────
500 m2 rozdělených mezi
restauraci a bar
────
Restaurace – 83 míst
Bar – 120 míst

INFINITY BAR & REST.
Chrudimska 1418/2a, Praha 3
Kontakt: Jakub Hradecký
+420 723 537 862
jakub.hradecky@infinitybar.cz

Polední menu
────
•

•

•

•

•

•

•

Polední menu s rozvozem
o Každý den nabízíme polední menu doplněné
o sezonní nabídku
o Aktuální menu naleznete vždy na našem webu
Pravidelné akce
o Každý týden jiné společenské akce – karaoke, oldies a
mnoho dalšího
Firemní večírky – kterýkoliv den v týdnu
o Catering
o Individuální přístup
o Široká nabídka rautů a nápojových balíčků
o Absolutní soukromí
Ochutnávky nápojů
o Všechny typy nápojů: vína, destiláty, rumy,..
o Prezentace
Degustační večeře
o Vzorová i individuální menu
o Prezentace
Doprovodný program
o Barová show
o Kouzelník
o Casino
o DJ
Vlastní catering

Pravidelné akce
────
Firemní večírky
────
Ochutnávky nápojů
────
Degustační večeře
────
Doprovodný
program
────
Vlastní catering

Vybavení
•

Kompletní ozvučení

•

Promítací sada

•

Digitální zařízení pro prezentaci

•

DJ pult

•

Klimatizace

VIP Salon
•

Komfortní a diskrétní

Kompletní cateringové služby
•

Catering

•

Mobilní bary

•

Zahradní party

