
„Atmosféra, design, skvělé jídlo, perfektní služby. Koncept, který dává smysl.“
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NAŠE FILOSOFIE

„Snažíme se vařit skvělé jídlo a starat se
o kompletní servis. Aby lidé odcházeli
spokojení. To je motor, který vám dodá
energii do dalšího dne. Je to každodenní
řehole, tvrdá týmová práce, ale mám to
rád. Naše Cantina není jen kantýna.A jako
mysebavímegastronomií, chtěli bychom,
abyseklienti bavili našimi službami.“

Podnikovájídelnamůževypadat jakostylovádesignovárestaurace.Závodnísnída-
ně, svačina,oběd mohou být z perfektníchsurovin achutnat jako poctivé moder-
ní domácí jídlo. Nabízímevysokýstandard zapřiměřené cenya efektivní koncept
komplexních služeb v oblasti závodního stravování. Vy senestarejte. Postaráme
sezavás.

JanMičkal
jednatel a provozovatelspolečnosti

Za pět let jsme otevřeli již čtyři cantiny
LaFresca původní české značky. Jsme

specialisté na stravování pro střední i velké podniky se
zkušeností z provozování kaváren, jídelen i restaurací.



4

Ta d y v š e c h n o z a č a l o
Před pěti lety vznikl v areálu krajských institucí Karlovy Vary koncept, který od té
doby roste a sílí. Jedním z jeho hlavních pilířů je nádherné prostředí se spoustou
zeleně,které má šmrnc i duši. Stojí za ním tým architektonického studia Morix, pod
vedením Akad. arch. Jaromíra Pizingera a Ing. arch Nadi Pizinger. Moderní jídelnu
pro zaměstnance areálu dnes hojně využívá jako restauraci i veřejnost z širokého
okolí.
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RESTAURACEA KAVÁRNA
LA FRESCA 1

Naševelkokapacitní kuchyně je jakomalá laboratoř. Uzpůsobenápro efektivní noční vaře-
ní, vybavenánejmodernějšími technologiemi. Stoprocentní hygiena, dokonale čistý pro-
voz,domácí výroba.Multifunkční pánve,teplotní sondy, šokery,konvektomaty. To je vaření
nové generace.

Masakonfitovaná i pomalu taženávevakuumetodou sousvide, aby byla šťavnatá,držela
tvar avústechsejen rozpadala.Vlastnímajonézy, tatarky, bylinková pesta i bezlepkovájíd-
la, pravýparmazánči pecorino, sušenárajčata, olivy... Chceme,abynašestravabyla pestrá,
nápaditá, zezajímavýchsurovin.

Nevaříme z polotovarů, ale z čerstvých
ingrediencí. Do naší kuchyně nepatří žádné

kostky a náhražky. Vývar je bez chemie, bramborová
kaše z brambor a másla, sladkosti z vlastní cukrárny.



6

Čerstvěpřipravená vejce s křupavou slaninou, polévka
a k ní křehké nadýchané pečivo, ale i domácí koláče…
První jídlo dne je ten pravýzákladpohody a dobré nála-
dy. Chcetesecítit dobře? Nechtenás,abychom se o vás
postarali od prvníchokamžikůpracovníhodne.

Plánujete snídani se svým obchodním partnerem?
Nostresscafé je to správnémísto, které vásnabĳe ener-
gií. Od 7:30jde o kavárnu sesnídaňovou nabídkou, přes
poledne seměnína součástjídelny sdominantou luxus-
ního baru,kdesi po jídle můžetedát perfektní kávu.

CantinaLaFresca1mávýhodu absolutní čerstvosti. Jídla
přímo z hrnců apánvícentrální varnytu jdou rovnou na
talíř. Lidésemdojíždějí i několika desítekkilometrů a od
startu podniku sepůvodní počet dvou stovek vydaných
pokrmů vyšplhal navícenežtrojnásobek.

Srdcespolečnosti - kuchyněskapacitou 2500porcí den-
ně.Odtudputují zašokovanájídlado jednotlivých provo-
zů,kde seco nejšetrnějším způsobempostupně regene-
rují, aby byla stále perfektní a ve stejné kvalitě od první
do poslední porce;ráno,vpoledne i večer.

RESTAURACE,
KAVÁRNA I BAR
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PROVOZ V PRACOVNÍ DNY: CAFÉ 7:30 – 10:30 | RESTAURACE11:00 – 14:30 | REALIZACE 2012
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PROVOZ DENNĚ: 9:00 – 21:00 | REALIZACE 2014

RESTAURACE
CANTINA LA FRESCA 2

Chcetesi dopřát komfort, který nabízímev rámci snídaníaobědů, takéodpole-
dne a večer?LaFresca2 vObchodním Centru Varyáda vKarlových Varech vzni-
kl jako logický další krok našich aktivit. Vlastnětakový menší klon mateřského
podniku. Stejnálogistika afilosofie, podobné uspořádání,stejnýdesign,totožná
kvalita. Ahlavně celodenní provoz,včetněvíkendu.Naoběd přĳďte do „jednič -
ky“,večeřivámpřipravíme ve„dvojce“.
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ČÍM DISPONUJEME,
CO JEŠTĚUMÍME

Staráme sena klíč o závodní stravování bud v našich vý-
dejnách přímo v podniku klienta (WITTEAutomotiv Ne-
jdek a Ostrov nad Ohří) nebo jídla zavážímedo podniků
svlastní jídelnou (Magistrát městaKarlovyVary,Carpoint
Karlovy Vary,BVDPECEs.r.o.).Šokovéošetření a následná
regeneraceje zárukou stále kvality a čerstvosti na jakém-
koli místěavkteroukoli denní dobu.

DALŠÍ SLUŽBY
Cattering a nadstandardní gastronomické akce, jako vel-
kokapacitní grilování, kongresy,mítinky. Salónkovýservis.
Provozováníprodejních automatů sesvačinami a lahůd-
kami vlastnívýroby.
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I TAK UMÍME DĚLAT ZÁVODKU
Chytrý koncept za rozumnou cenu, čistý, přehledný, ve vysokém
standardu. Maximální chuť, překvapivé suroviny, co nejvyšší
kvalita pokrmů. Nové trendy ve vaření i stravování, včetně
unikátního způsobu výdeje. Kuchař nandá zákazníkovi základní
pokrm, ten si jej pak dotvoří a poskládá v samoobslužných
ostrůvcích (ostrov salátů, příloh, polévek)dle své chuti a fantazie,
navíc, s výjimkou salátů, bez rozdílů v ceně.

REALIZACE 2015/16 | POČETZAMĚSTNANCŮ 2300
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VÝBĚRA ROZMANITOST

Španělskýptáček, svíčková,klasické hotovky i minutky, grilovaná panenka plněná
sušenoušvestkou, povidlová omáčka, perníkový knedlík... Pokrmy bezlepkové i ve-
getariánské.Burgery, gyros,řeckédny. Těštesedo práce,na dobré jídlo!
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CANTINA
LA FRESCA 3

Stravování vespolečnosti WITTENEJDEKs.r.o.je pilotním projektem
i vlajkovou lodí v segmentu našich závodních provozů. Design opět
vycházíz architektonické dílny studia Morix – jídelna i výdejna jsou
vzdušné,stylové,moderní, v zajímavémbarevném řešenínavozujícím
pocit pohody a relaxace.Klíčový„showroom“ tohoto typu služeb,ve
standardech, jaké jsmeschopni nabídnout, pro jeden zvůbecnejvět-
šíchpodniků v kraji.

REALIZACE 2015/16 | POČETZAMĚSTNANCŮ 2300

Vloni přibyl nejen výdej jídel, včetně večeří, na
odlehlé hale, ale spokojenost s našimi službami

vyústila i v další rozšíření spolupráce na nový závod Witte
Access Technology v Ostrově nad Ohří. I tady je v plánu
navýšení výroby a tedy i našich služeb.
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o spokojenost našich
zákazníkůse stará tým

sedmi desítek
profesionálů

kuchyni řídí šéfkuchař Václav
Vaníček s více než třicetiletou
praxí ve špičkových hotelech

a lázeňských domech

provozování prodejních
automatů a další služby mají

doplnit kompletní péči
o naše klienty

našim cílem je odpovědnost
za kvalitu a komplexní pokrytí
vašeho závodního stravování,
osobní přístup a flexibilita, jako

klíč k úspěšné spolupráci

KDO, JAK A PROČ
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CAFFÉ11

Útulná kavárnas moderním interiérem v atraktivní lokalitě pěší zóny historického centra
Chebu.Podnik vyhlášenýdomácími dorty azákusky,kdesihostémohou dopřát nejen kávu,
ale i skvělousnídani, zdravýoběd či příjemnou večeři.Vportfoliu skupiny od roku 2012.
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MARINA
RISTORANTE
Luxusní italská restaurace na lodi se dvěma paluba-
mi na pražské náplavce, jen pár kroků od Rudolfina.
S otevřenou kuchyní, nabídkou italských specialit
a jedinečným výhledem naPražskýhrad aKarlůvmost.

Šéfkuchař: Karel Kaše








