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1 Restaurace Bohém a CaféBar Muuza Hotel Aplaus****

Šantovo nám. 181, Litomyšl 570 01
tel.: + 420 461 614 900
e-mail: recepce@hotelaplaus.cz
www.hotelaplaus.cz
Otevírací doba: Restaurace Bohém
Po–So: 11.00–23.00, Ne: 11.00–22.00
Otevírací doba: CaféBar Muuza
květen–říjen:
Po–So: 11.00–23.00, Ne: 11.00–22.00
listopad–duben:
St–So: 16.00–01.00
Kapacita:
• 62 míst v restauraci Bohém
• 18 míst na terase u restaurace Bohém
(v létě zastřešeno)
• 26 míst v salónku u restaurace Bohém
s vlastní terasou
• 24 míst na terase u Klášterních zahrad
• 28 míst na přední terase u Café Baru
Muuza (v létě zastřešeno)

Restaurace Bohém i Café Bar Muuza poskytují
návštěvníkům stylovou neformální atmosféru.
Ve spojení s mezinárodní i českou tradiční
kuchyní nabízí Hotel Aplaus jídla i nápoje
nejvyšší kvality.
• Consommé ze slepice, naše maso, zelenina
• Filety ze pstruha z Litomyšlských sádek, bramborové pyré, restované špenátové listy
• Svíčková na smetaně, houskový knedlík,
brusinky
• Vanilkové Crème brûlée, sušenka, sorbet
Café Bar Muuza je místo jako stvořené pro
přátelská setkání u vína, kávy se zákuskem či
míchaných nápojů po celý den.
Hotel Aplaus a jeho personál zajišťuje rauty,
recepce, svatební hostiny a jiná společenská
setkání, dle vašich přání.
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Restaurace U Kolji

Mařákova 365, Litomyšl 570 01
tel.: + 420 461 618 196
mobil: + 420 733 104 752
email: jun@ukolji.cz
www.ukolji.cz
Otevírací doba:
Po–Čt: 11.00–22.00
Pá–So: 11.00–23.00
Ne: 11.00–17.00
Kapacita:
• 30 míst
• salonek: 24 míst
• letní terasa: 40 míst

Naše restaurace je pro Vás otevřena již od roku 2005.
Vychutnat si u nás můžete pokrmy mezinárodní
kuchyně, ale především speciality z kuchyně
ukrajinské. Všechny pokrmy u nás připravujeme
zásadně z čerstvých surovin od lokálních dodavatelů
a v té nejvyšší možné kvalitě. Restaurace disponuje
vlastním parkovištěm, bezbariérovým přístupem,
a je plně klimatizována. V letních měsících je Vám
k dispozici útulná terasa.
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Restaurace Karlov

Komenského náměstí 402
Litomyšl 570 01
tel.: +420 461 613 417
mobil: +420 603 971 763
e-mail: karlov@lit.cz
www.karlov-litomysl.cz
Otevírací doba:
Po: 11.00–21.00
Út: 11.00–22.00
St: 11.00–22.00
Čt: 11.00–22.00
Pá: 11.00–23.00
So: 11.00–23.00
Ne: 11.00–21.00
• restaurace ve stylu 30. let
• výběr z denního menu
• speciality české i mezinárodní kuchyně
• bohatý výběr kvalitních vín
• letní terasa
• kapacita restaurace 50 osob, kapacita salonku 35 osob
• restaurace je součástí Smetanova domu
Catering Karlov
• oslavy, firemní akce, zahradní párty, grilování u Vás doma, rauty, svatební hostiny
• možnost pořádání i mimo restauraci
• teplý i studený bufet, sladký bufet, koktejl bar, kavárenský servis atd…

Svatební agentura Karlov
• poskytujeme kompletní svatební servis
• bohatý catering dle vašeho přání
• výzdoba svatební tabule
• profesionální florista, fotograf a kameraman
• svatební tradice a zvyky
• svatební dorty, koláčky
• zajištění hudby
• půjčovna šatů
• profesionální kadeřnice
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Hotel Zlatá Hvězda

Smetanovo náměstí 84
570 01 Litomyšl
tel.: +420 461 615 338, 734 670 355
e-mail: zlata.hvezda@lit.cz
www.zlatahvezda.com
Kapacita:
restaurace: 50 míst
2 salonky: 30 míst
sál: 100 míst
Příjemné posezení s možností
ubytování v historickém centru
města. Bohatý výběr z tradiční české
a minutkové kuchyně, denní menu,
letní terasa.
Pořádání svateb, oslav, rautů,
konferencí, catering.
Jídelní lístky v AJ, NJ.
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Café Steak Bar Havran

Smetanovo nám. 126, Litomyšl 570 01
tel.: +420 773 069 760
e-mail: havransteakbar@gmail.com
www.havransteakbar.cz
havransteakbar
Kapacita:
Otevírací doba:
28 míst uvnitř restaurace
Po–So: 11.00–23.00 10 míst na horní terase
Ne: 11.00–21.00
16 míst na spodní terase
V samotném srdci Litomyšle dbáme na čistou gastronomii
z čerstvých surovin. Vyžíváme se v masitých pokrmech
a s vášní připravujeme japonské sushi. Milovníci vína uvítají
lahve z moravských a zahraničních vinic. Čepujeme Plzeňský
Prazdroj a místní Bedřichovu Jedenáctku. V létě vás rádi
usadíme na slunné terasy.
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Restaurace & Café U Medvěda

Na Lánech 764, Litomyšl 570 01
(příjezd z ulice sokolovská u Penny Marketu)
tel.: +420 461 616 726 – rezervace
e-mail: hanc.martin@centrum.cz
www.umedveda.cz
Otevírací doba restaurace:
Po–Čt: 11.00–23.00
Pá–So: 11.00–24.00
Ne: 11.00–22.00
Otevírací doba café:
Po-Pá: 10.00–23.00
So: 11.00–24.00
Ne: 11.00–22.00
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Kapacita:
celkem 140 míst rozdělených do menších salónků
+ dvě stylové venkovní terasy (40 + 20 míst)
Nabízíme: Pilsner Urquell z TANKU, nejširší výběr
z poledního menu včetně víkendů, česká kuchyně,
steaky, vegetariánské speciality, STONE AGE GRILL
– jen horký lávový kámen a Vy.
Nabízíme také catering mimo naše prostory.

Restaurace Slunce

Smetanovo nám. 17, 18
570 01 Litomyšl
tel.: +420 461 614 775, 603 228 082
e-mail: adamvanzura@seznam.cz
Otevírací doba:
Po: 11.00–22.00
Út–Čt: 11.00–23.00
Pá: 11.00–24.00
So: 11.00–23.00
Ne: 11.00–22.00
Kapacita: cca 80 míst
Salonek: pořádání rodinných oslav, svatebních hostin, společenských setkání, smutečních
hostin, popřípadě firemních školení. Kapacita je cca 40 míst.
Vaříme českou kuchyni a nabízíme hotová jídla.
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Restaurace Malý svět

Mariánská 1097
570 01 Litomyšl
tel.: +420 727 988 611
e-mail: restauracemalysvet@gmail.com
www.restauracemalysvet.cz
Malý svět – restaurace café bar
restauracemalysvet
Otevírací doba:
Po–Čt: 11.00–22.00
Pá–So: 11.00–23.00
Ne: 11.00–21.00
Kapacita: 12 míst v přední části
restaurace, 18 míst v salonku, 22 míst
ve 2. patře restaurace, 18 míst na předzahrádce před restaurací, cca 16 míst
na předzahrádce u Máchadla.
Restaurace se nachází v městském historickém centru, přímo pod renesančním zámkem, v domě
vzpomínaném už v 15. století. Tradiční česká a mezinárodní kuchyně využívající převážně suroviny
od místních dodavatelů, používající špičkové technologie zpracování surovin. Denní menu Po až
Pá od 11 do 14 hodin. Á la Carte menu od 15 hodin. Na realizaci současného interiéru se podílel
jeden z nejlepších českých architektů, Ing. Arch. Aleš Burian. Restaurace je plně klimatizována, je
vybavena dvěma bary, ten v 2. patře nabízí nejen úchvatný výhled na Piaristický klášter, Olivetskou
horu, Máchadlo (opět projekt Ing. Arch. Buriana) a zámek, ale i široký výběr kvalitního alkoholu
a špičkových organických bio vín rodinného vinařství Raddeck z Porýní. V letních měsících na předzahrádce u Máchadla grilujeme na unikátním designovém grilu zn. OFYR.
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Hospůdka Na Sklípku

Josefa Váchala 127
570 01 Litomyšl
tel.: +420 606 021 222
Otevírací doba:
Po–Čt: 11.00–22.00
Pá–So: 11.00–24.00
Hospůdka s dvorkem v centru Litomyšle.
Přes den nabízíme polední menu,
koláče a dorty vlastní výroby, kávu,
víno a Plzeňský Prazdroj. Večer se
Sklípek změní na živý bar s netradičním
alkoholem, venkovním grilováním
a studenou kuchyní.
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Restaurace Pod Klášterem

Boženy Němcové 158, Litomyšl 570 01
tel.: +420 461 615 901
mobil: +420 602 712 703
e-mail: pension@podklasterem.cz
www.podklasterem.cz
Otevírací doba:
Po–Čt: 11.00–23.00
Pá–So: 11.00–01.00
Ne: 11.00–22.00
Kapacita:
Restaurace 30 míst, malý salonek 16
míst, velký salonek 40 míst.
V letních měsících terasa 40 míst.
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Příjemné prostředí s bohatou nabídkou minutkových
jídel a velký výběr kvalitních vín.
Možnost pořádat svatby, srazy, oslavy, promoce v nově
rekonstruovaných prostorách.
Možnost využití vybavené konferenční místnosti
(Wi-Fi, projekce, ozvučení). V letních měsících je k dispozici terasa a také podávání snídaní od 8.00 hod.
Přístup k Wi-Fi zdarma.

Restaurace U Komínků

Boženy Němcové 161, Litomyšl 570 01
tel.: +420 777 091 559
e-mail: ukominku@gmail.com
www.ukominku.cz
Otevírací doba:
Po: zavřeno
Út–Čt: 11.00–22.00
Pá–So: 11.00–24.00
Ne: 11.00–17.00
Kapacita:
restaurace: 30 míst, letní terasa: 15 míst
Restaurace U Komínků je příjemná, rodinná
restaurace v sámém srdci malebné Litomyšle
spojená se stálou expozicí obrazů.
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Nabízíme minutková jídla domácí kuchyně,
teplá jídla po celý den. Jídelní lístek v ČJ a AJ.
Vaříme z fair trade surovin!
Součástí restaurace je letní terasa.
Tešíme se na Vaši návštěvu.

Restaurace a Minipivovar Veselka

T. Novákové 64, Litomyšl 570 01
mobil: +420 776 887 719
e-mail: veselka@lit.cz
http://litomysl-veselka.cz
Otevírací doba:
Po–Čt: 11.00–22.00
Pá: 11.00–00.00
So: 11.00–00.00
Ne: 11.00–22.00

Restauraci naleznete
nedaleko Klášterních
zahrad a zámku,
v těsné blízkosti
Portmonea.

Kapacita: restaurace cca 50 míst, letní terasa
cca 50 míst, sál k pronájmu: cca 80 míst
Restaurace na Vás dýchne příjemnou domácí atmosférou s milou obsluhou a skvělým litomyšlským pivem. Nabízíme celodenní stravování v podobně poctivé české kuchyně s kapkou inovace.
Rádi vás provedeme naším minipivovarem. Nutná telefonická rezervace prohlídky.
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Restaurace Šnyt na Sídlišti

17. listopadu 981
570 01 Litomyšl
tel.: +420 461 613 261, 775 901 770
e-mail: snytlitomysl@email.cz
www.snytlitomysl.cz
Řetězec pivních restaurací „Šnyt“ si klade
za cíl nabízet svým hostům širokou nabídku piv v té nejšpičkovější kondici, jakou si
jen pivní znalec dokáže představit. Kvalitě
piva se zde věnujeme s maximální péčí
a pro její dosažení využíváme ty nejlepší
technologie – zachlazený skladovací box,
chlazené pivní sklenice ve vodní lázni
a speciální výčepní kohouty pro čepování
„hladinky“ nebo „šnytu“. To vše doplněné
příjemným interiérem a skvělou kuchyní.
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Otevírací doba:
Po–Čt: 11.00–24.00
Pá: 11.00–02.00
So: 10.00–02.00
Ne: 10.00–24.00

Kapacita:
• 104 míst v restauraci
• 40 míst v salónku
• 80 míst na terase
• 30 míst na dětském hřišti

Pro velké akce, ať už firemní nebo soukromé, nabízíme
jedinečnou možnost pronajmout si celou Restauraci Šnyt.

Restaurace Bludička

Mařákova 651, Litomyšl 570 01
tel.: +420 773 756 572
e-mail: restaurace@bludicka.cz
www.bludicka.cz
Otevírací doba:
Po–Čt: 11.00–22.00
Pá: 11.00–24.00
So: 11.00–24.00
Ne: 11.00–22.00 (duben–září)
Kapacita: restaurace 24 míst, možnost
využití salónku (10 míst) a školicí místnosti
(16 míst). Venkovní posezení na terase pro
15 osob.
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Nově otevřená rodinná restaurace.
Vaříme tradiční českou kuchyni,
točíme pivo Bernard a Plzeň, vína
z Moravy.

Jídelna Rettigovka

Mařákova 280, Litomyšl 570 01
mobil: +420 775 534 977
e-mail: komunike2@email.cz
www.rettigovka.eu
Jídelna Rettigovka
Otevírací doba:
Po–Pá: 10.00–15.00
Kapacita:
jídelna 25 míst, letní zahrádka 20 míst
Vaříme denně tradiční jídlo, dle vyhlášených kuchařek, včetně vegetariánských
jídel vhodných pro zdravý životní styl.
Připravíme koláče, moučníky a další speciality studené kuchyně na Vaše přání.
Wi-fi zdarma.

Motto naší jídelny: Dáváme šanci všem –
pracují zde i lidé s handicapem.
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Čínská restaurace Huan Gon

Smetanovo nám. 100, Litomyšl 570 01
tel.: +420 723 380 041, 606 303 867
Otevírací doba: Po–Ne: 10.00–22.00
Kapacita: restaurace se salonkem: 55 míst,
letní terasa: 25 míst
Zveme Vás do příjemného prostředí naší
restaurace. V letních měsících můžete
využít letní terasu, odkud je pěkný výhled
na kostel Povýšení sv. Kříže.
Místní šéfkuchař pocházející z Číny zde
vaří podle osvědčených receptů tradiční
jídla čínské kuchyně, která chutnají lidem
po celém světě.
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Nabízíme čínské polévky a saláty, speciality
z kuřecího, vepřového, hovězího i kachního
masa a krevet.

Italská pizzerie Bella Napoli

Smetanovo nám. 91, Litomyšl 570 01
tel.: +420 461 612 767
e-mail: pizzeria.bellanapoli@seznam.cz
www.pizzeria-bellanapoli.cz

naší obsluhy Vás přesvědčí i návštěvy
umělců z celé ČR. Na přání Vám pizzy
i jiné pokrmy připravíme k osobnímu
odběru. Wi-Fi free.

Otevírací doba: denně: 10.00–23.00

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Kapacita: restaurace 60 míst, letní slunná
terasa 60 míst s dětským koutkem.
Pravá italská pizzerie s pravým italským kuchařem
z Neapole se nachází v historickém centru města.
Nabízíme Vám bohatý výběr pizz, těstovin, salátů
i plodů moře. Dále nabízíme bohatý výběr alkoholických i nealkoholických nápojů, italskou kávu
a italské dezerty. Točíme Plzeň 12˚. Polední menu
11.00–14.00. O příjemném prostředí i kvalitě
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Jídelna u Toulovce

Toulovcovo nám. 113
570 01 Litomyšl
tel.: +420 732 402 610
e-mail: info@jatka-lanskroun.cz
www.jatka-lanskroun.cz
Otevírací doba:
Po–Pá: 7.30–15.00
Kapacita:
jídelna 70 míst, zahrádka 25 míst.
Česká kuchyně, snídaně, svačiny, obědy. Velký výběr z hotových jídel a polévek.
Vaříme z českého masa z vlastních chovů.
V jídelně je k dispozici Wi-Fi free.
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El Lamíno Café

Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl
tel.: +420 733 522 488
e-mail: elllaminocafe@gmail.com
www.el-lamino.com
ellaminoccafe
Otevírací doba:
Po–Čt: 9.30–19.00
Pá: 9.30–23.45
So: 10.00–23.45
Ne: 10.00–19.00
Stylová kavárna v prostředí Litomyšlského zámku,
polední menu, vegetariánská a veganská strava,
o víkendech noční bar s živou hudbou nebo DJs.
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Lahůdky Mr. Grico

Jiráskova 140, Litomyšl 570 01
tel.: +420 731 455 382
www.grico.cz
Otevírací doba:
Po–Pá: 6.30–17.00
So: 8.00–11.00
Nabízíme široký výběr lahůdkářských a cukrářských výrobků, specialit, uzenářské výrobky,
pečená a grilovaná masa, sýry, teplé a studené nápoje a další doplňující sortiment.
Možnost posezení.
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Bobo Cafe

Vodní valy 162, Litomyšl 570 01
mobil: +420 774 603 007
e-mail: bobocafe@email.cz
Otevírací doba:
Po–Pá: 8.30–19.00
So: 9.00–19.00
Ne: 10.00–19.00
Kapacita: 35 – 40 míst, letní terasa
Nabízíme nejen Meinl kávu, domácí obložené bagety, polední polévky,
ale i velký výběr dortů, zákusků, které pečeme ve vlastní výrobně.
Organizujeme ochutnávky svatebních dortů, stavíme sweet bary.
Pořádáme pravidelné výstavy umělců z různých oborů, výstavy
nádherně dokreslují industriální styl kavárny.
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Caffé Gold Bar

Smetanovo náměstí 59, 570 01 Litomyšl
tel.: +420 739 766 827
e-mail: caffe.gold.bar@seznam.cz
Caffé gold bar
Snažíme se přinášet Všem našim zákazníkům
vždy jen to nejlepší. Proto dodržujeme veškeré
postupy příprav kávových specialit tak, aby vždy chutnali stejně dobře. Oblíbenou italskou kávu
Segafredo Vám připravují proškolení baristé s láskou a úsměvem. Na baru Vám rádi namícháme
osvěžující drink, nebo si můžete vybrat alkohol podle Vašich představ – nabídka je opravdu
široká. Nechybí sladké domácí dezerty.
Kapacita: 65 osob + 40 osob terásky
Venkovní posezení je celoroční. Naše terásky jsou před kavárnou v podloubí, které zajišťuje
v parných dnech Všemi vyhledávaný stín a v dešti zase sucho :-)
Pro více informací nás sledujte na fcb: CAFFÉ GOLD BAR
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Café & Bar No3

Smetanovo nám. 73, 570 01 Litomyšl
tel.: +420 734 113 939
e-mail: cafebar.no3@seznam.cz
Café & Bar No3
Cafe3Bar
Otevírací doba:
Út–Čt: 10.00–22.00
Pá–So: 10.00–24.00
Ne: 14.00–20.00

Kapacita:
cafebar 40 míst
letní terasa 32 míst

Kavárna a bar v centru města, přímo vedle IC
na Smetanově náměstí. Bohatá kavárenská
i barová nabídka, italská káva, zmrzlina, denně
čerstvé dorty, zapékané panini, široký výběr
tuzemských i zahraničních lihovin, kvalitní vína, míchané nápoje. Interiér ve stylu industry, v létě
možnost posezení na venkovní terase s výhledem na náměstí.
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Bambino Caffé

Tyršova 237, 570 01 Litomyšl
tel.: +420 739 880 933
www.bambinocaffe.cz
BambinoCaffé
Otevírací doba:
Po–Ne: 9.00–19.00
Kapacita: kavárna 25,
letní terasa 12 + pískoviště pro děti
Jedinečná moderní kavárna s dětským hřištěm, kde dospělí relaxují a děti se baví.
V našem hřišti se skluzavkami, balonkovým bazénkem, houpačkou a spoustou hraček si Vaše ratolesti užijí spoustu zábavy, zatímco Vy můžete v klidu odpočívat, bavit se s přáteli nebo i pracovat.
Nabízíme výbornou kávu a originální, s láskou připravované dezerty, na kterých si pochutnají děti
i dospělí. Rádi pro Vás připravíme oslavu narozenin Vašeho dítěte, abyste si takto důležitý den
mohli užít naplno a bez jakýchkoli starostí. V létě u nás můžete posedět na příjemné letní terase
s pískovištěm pro děti. Pro ty, kdo potřebují být neustále online, Wi-Fi zdarma.
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Chocco caffé

Smetanovo náměstí 117, Litomyšl 570 01
tel.: +420 461 311 400
e-mail: info@ceskepralinky.cz
www.ceskepralinky.cz
Otevírací doba: Po–Pá: 8.00–18.00
So: 8.30–18.00
Ne: 10.00–18.00
Kapacita: 25 míst, letní terasa 16 míst
Stylová kavárna s krásným historickým
puncem. Vlastní výrobna pralinek z čokolády
belgického a francouzského typu, vše bez
umělých přísad. Kvalitní kávy, nápoje.
Čokoládové dorty i na objednávku.
Bezbariérové prostředí, Wi-Fi.
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Kavárna Mandala

Smetanovo náměstí 129, Litomyšl 570 01
tel.: +420 733 518 267
e-mail: filova.mandala@email.cz
Otevírací doba:
Po–Pá: 7.30–19.00
So: 9.30–19.00
Ne: zavřeno
Kapacita:
kavárna 35 míst, zahrádka 40 míst
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Kavárna Mandala nabízí samé neotřelé dobroty
bez naškrobené obsluhy v prostředí, kde vládne
dobrá nálada a pohoda s velkým Pé ;)

Pražírna kávy Caffé Delizia

Smetanovo nám. 53, Litomyšl 570 01
(vchod z Ropkovy ulice)
tel.: +420 734 408 137, 774 827 680
e-mail: obchod@caffedelizia.cz
www.caffedelizia.cz
Otevírací doba: 
Út–Pá: 9.00–17.30
So–Ne: 9.00–17.00
Kapacita: 14 míst
Rodinná pražírna kávy nabízí zákazníkům
klidné posezení u lahodné, čerstvě upražené
kávy a domácích zákusků. Pražení kávy probíhá přímo v prostorách prodejny. Nabízíme
velký výběr jednodruhových káv.
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Vinotéka Pulkrábek

Smetanovo nám. 60, Litomyšl 570 01
tel.: +420 461 310 637, 776 529 557
e-mail: info@vinopulkrabek.cz
www.vinopulkrabek.cz
Čau Víno vinotéka Pulkrábek
Otevírací doba:
Po–Pá: 9.00–12.00, 13.30–18.00
So: 9.00–12.00
Velký výběr vín moravských, českých
i zahraničních. Sezónní posezení na zahrádce
v podloubí. Každý den 5 až 10 vzorků vín
v degustaci. Poradíme s výběrem a nákup
doručíme do místa vašeho ubytování, nebo
kamkoliv v ČR.
Dodáváme reklamní vína, svatební vína, dřevěné dárkové bedny na 6 až 12 vín, na které vypalujeme texty, loga a přání. Doprava po celé ČR zdarma. Celý sortiment: www.čauvíno.eu
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Vinárna a vinotéka U Mydláře

Smetanovo náměstí 47, Litomyšl 570 01
tel.: +420 461 616 746
e-mail: info@umydlare.cz
www.umydlare.cz
Otevírací doba:
Po–Čt: 9.00–23.00
Pá–So: 9.00–01.00
Příjemné posezení ve stylovém prostředím s kapacitou 25 míst. V letních měsících je v provozu
klidná a uzavřená zahrádka.
Nabízíme: široký výběr sudových a špičkových
lahvových vín. Grilované pochoutky, sýry,
klobásky, olivy atd.
Možnost uzavřené společnosti – firemní či
soukromé večírky.
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Bar Za kormidlem

Smetanovo nám. 136
570 01 Litomyšl
tel.: +420 608 321 222
Otevírací doba:
Po–Čt: 7.00–23.00
Pá: 7.00–02.00
So: 10.00–02.00
Ne: 10.00–22.00
Snídaňové menu, velký výběr
karibských rumů, kvalitní bio vína
Raddeck, skvělá káva Segafredo.

