
 

 

 

 

 

 

 

Vítejte v multifunkčním prostoru RETRO PRAHA, Francouzská 75/4, Praha 2. 
Následující stránky Vás provedou a představí Vám veškeré možnosti pro Vaše společenské akce. 
 
 

 

Retro Music Hall 

Multifunkční prostor je využíván především pro pořádání firemních akcí a večírků. Skvělá lokalita na 
dopravním uzlu tramvají a metra a prostor patřící mezi největší v Praze přímo předurčují místo pro pořádání 
firemních a společenských akcí. Kapacita prostoru je až 600 osob při rautovém uspořádání. 
Zcela jistě u nás můžete také trávit čas při koncertech, které jsou od sebe žánrově odlišné. Tím jen prostor 
potvrzuje svojí multifunkčnost a obsahem svou nevyhraněnost.  
Při koncertním uspořádání pojme prostor až 1200 osob.  
 

 

 

PUTICA by Retro Bistro & restaurant 

PUTICA je nekuřácký bistro restaurant s kapacitou 150 míst nabízející předkrmy formou tapas, domácí 
Burgery a produkty od malých farmářů. Naše menu přizpůsobujeme sezonním surovinám a i ročnímu 
období. K pití si můžete vychutnat výborné tankové pivo Únětice (10° a 12°), dále pak kvalitní zahraniční i 
česká vína (vinařství Sedlák a Krásná Hora). Rádi Vám také připravíme některou z našich domácích limonád a 
určitě si vyberete z pestré nabídky kvalitních lihovin. 

Prostory restaurace se také hodí pro pořádání rodinných či firemních oslav a rautů s kapacitou do 150 osob. 
Prostor restaurace disponuje mezonetovým patrem s kapacitou 30 míst, vhodným pro soukromé oslavy a 
jednání. V létě je možné využít i prostory venkovní zahrádky. 
 
 

 

 

Retro Music & Cocktail Bar 

Retro Music & Cocktail Bar je místem, kde pravidelně můžete od středy do soboty prodloužit svou denní 
zábavu s koktejlem v ruce, hudbou v uších a jiskrou v oku, která se rozostří až nad ránem. Teprve tehdy končí 
videoprojekce našich DJs.  
Ve středu se můžete těšit na R&B, ve čtvrtek a pátek na hudbu bez zábran od šedesátých let až po současnost 
a v sobotu na ryze taneční scénu. Je pouze na vás jak si namícháte zábavu. 
Prostor je vhodný pro firemní akce do kapacity 150 osob a v kombinaci s prostorem restaurace do 300 osob. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Nabídka pronájmu prostor 

Retro Music Hall zahrnuje:  

� pódium pro účinkující  
� obě patra Music Hall (taneční sál + horní ochoz)  
� dle dohody a počtu hostů všechny čtyři funkční bary 
� merchandise (prodejní okénko pro suvenýry, propagační předměty apod.) 
� backstage  
� dvě šatny (personál a účinkující) 
� pronájem světelné a zvukové techniky (D&B audio technik, Q Series) 
� nazvučení kapely, interpreta + zvukař 
� osvětlení celého klubu, včetně nasvíceni stage + osvětlovač 
� kompletní DJ set  
-  2 x CD player Pioneer CDJ 2000NSX2, mixážní pult Pioneer DJM 2000NSX, 900NSX 
-  2 x gramofon Technics 1210 MK2 
� security – 2 osoby v obleku 
� debaras servis 
� operativní úklid 
� šatna pro návštěvníky – 2 osoby pro obsluhu šatny 

 
Cena za pronájem činí 50.000 Kč bez DPH 
 
Částku za pronájem můžeme ponížit dle využití výše zmíněných služeb. 
Dále část pronájmu může být ponížena v závislosti dle výše konzumace. 
 
Pronájem prostor je zpravidla poskytován od 15:00 hodin daného dne (po dohodě s možností přípravy sálu 
dříve, zvuková zkouška je umožněna až od 17:00 hodin) do 03:00 hodin druhého dne. Prostor musí být 
vyklizen a připraven k převzetí do 10:00 hodin druhého dne.  
 
V době pravidelné hudební produkce ve středu, pátek a sobotu Vám rádi nabídneme prostor do 23:00. Poté 
je prostor zpřístupněn veřejnosti. V tomto případě nabízíme možnost přesunu akce do koktejlového baru 
nebo restaurace. Tento prostor standardně nenabízíme ve středu, pátek a sobotu od půlnoci. 
 
PUTICA by Retro Bistro & restaurant 

Pronájem restaurace činí 40 000 Kč bez DPH, je možná sleva dle výše konzumace. Při konzumaci převyšující 
částku 120 000 Kč bez DPH nájemné není účtováno. 
 
Retro Music & Cocktail Bar 

Pronájem Retro Music a & Cocktail Bar činí 40 000 Kč bez DPH, je možná sleva dle výše konzumace. Při 
konzumaci převyšující částku 100 000 Kč bez DPH nájemné není účtováno. Tento prostor standardně 
nenabízíme v pátek a sobotu od půlnoci. 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Nápojový balíček s neomezenou konzumací na 4 hod 

Welcome drink dle výběru 

Únětické pivo v restauraci a Staropramen v klubech 

Bílé a červené víno dle aktuální nabídky 

Nealko nápoje, domácí limonády a teplé nápoje 

400Kč + DPH na osobu 

 

„Bohemia Classic“  

Rautová nabídka I.  

 

Předkrmy 200gr 

Pražská šunka, čerstvý křen, hořčice, nakládaná okurka 

Tlačenka od našeho řezníka, ocet, cibule 

Variace marinovaných sýrů, ořechy, karamelizovaná cibulka 

 

Salát 200gr 

Míchaný zeleninový salát, marinovaný balkánský sýr v bylinkách 

Zeleninový salát s hruškou, modrým sýrem a ořechy 

 

Hlavní chody 250gr 

Smažené vepřové a kuřecí miniřízečky, kyselá okurka, citron 

Pomalu pečená vepřová krkovice na bylinkách 

Pečené kuřecí paličky v jogurtu 

Kroupové rizoto, lesní houby, konfitovaný česnek, majoránka 

 

Přílohy, Omáčky 

Pečené Farmářské brambory 

Bramborový salát 

Restovaná sezonní zelenina 

Pepřová omáčka 

Sýrová omáčka 

Pečivo 

 

Dezert 

Jablečný závin s ořechy a skořicí 

Šlehaný tvaroh s ovocem 

 

490Kč + DPH na osobu 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rautová nabídka II. 

 

Tapas 200gr 

Carpaccio z červené řepy, kozí sýr, rukola 

Mrkvový krém, zázvor, zakysaná smetana 

Anglický roastbeef, tuňáková majonéza, kapary 

Zeleninové crudités, variace dipů 

 

Saláty 200gr 

Listový salát s modrým sýrem, hruškou a ořechy 

 

 

Hlavní chody 250gr 

Pomalu pečená žebírka, hoi- sin omáčka, smažená cibulka 

Thajské kuřecí kari s ananasem, bambusové výhonky, koriandr 

Pečený telecí hanger, Pesto omáčka, rukola 

Zeleninové lasagne, tomatová omáčka, parmazán, rukola 

 

 

Přílohy, Omáčky 

Jasmínová rýže 

Pečené Farmářské brambory 

Restovaná sezonní zelenina 

BBQ omáčka 

Chilli majonéza 

Pečivo 

 

Dezerty 

Čokoládové brownies, švestková omáčka, ořechy 

Perníkový koláč s tvarohem 

 

590Kč + DPH na osobu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rautová nabídka III. 

 

Tapas 200gr 

Hummus, tapenáda z černých oliv, sušená rajčata 
Anglický roastbeef, pečené papriky, kapary majonéza 
Uzená mozzarella, rajče, rukola, balsamico majonéza 

Variace evropských sýrů, marinované olivy a sušená šunka 
 

Salát 200gr 

Kuskus salát s balkánským sýrem, olivami a rukolou 
Míchaný listový salát s pečenou dýní a  balsamicovým vinaigrette 

 
 

Hlavní chody 250gr 

Pomalu pečená žebírka s BBQ omáčkou 
Kuřecí Tikka Masala, jogurt, koriandr 
Grilovaný losos, Beurre blanc, kopr 

Mini Burgers z vyzrálého hovězího masa z české stračeny 
Indické zeleninové kari, cizrna, brambory, jogurt, koriandr 

 

 

 

Přílohy, Omáčky 

Jasmínová rýže 
Pečené farmářské brambory 

Hranolky 
Restovaná sezonní zelenina 

Majonéza s uzeným chilli 
Variace pečiva 

 
 

Dezert 

Mrkvový dort s ořechy 
Čokoládový mousse, malinové coulis 

 

690Kč + DPH na osobu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Welcome tapas 

Marinované olivy, bylinky, balsamico 
Nachos chips, Fajita dip, papričky Jalapeňo 

Škvarková pomazánka, nakládané okurky, chléb 
Nakládaný Camembert, sušená rajčata, kapary 

120,- / 100gr/1 os. 
 

 

 

Tapas & snack menu & krájená masa 

 
Výběr uzenin od našeho řezníka, pečivo 

900,- / kg 
Smažené kuřecí stripsy, chilli majonéza, pečivo 

750,- / kg 
Krůtí kýta nebo prsa pečená – LIVE krájené 

1000,-/ kg 
Hovězí tataráček „Putica free style“ 

1800 ,-/ kg 
Grilovaná hovězí kýta Maminha – LIVE krájené 

1800,-/ kg 
Grilovaná vepřová krkovice „Sous vide“ – LIVE krájené 

1000 ,-/ kg 
Pomalu pečená žebírka s BBQ omáčkou 

900,- / kg 
Mini Burgers z vyzrálého hovězího masa z české stračeny 

170,- / ks 
Výběr evropských sýrů, pečivo 

900,- / kg 
Tortilla plněná uzenou mozzarellou, rajčaty a bazalkovou majonézou 

900,- / kg 
Zeleninové crudités, hummus, balkánský sýr, olivy, pečivo 

550,- / kg 
Ovocná mísa – banány, pomeranče, hroznové víno, ananas, jahody 

350,- / kg 
Minimální množství od každého druhu 1 kg/10ks. 

Váha je udávána za čistou váhu masa, sýru, uzenin, zeleniny. 

 

 

 

 


