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Vítejte v Cafe Jitro, kavárna, cukrárna, kulturno  a bistro. 

   Koncept  Cafe Jitro spočívá ve využití potenciálu a původní podstaty tohoto prostoru a to zejména 

jako  kulturního domu filmu, literatury a hudby, který respektuje současné kavárenské trendy. Úzkou 

spoluprácí s vedením kina s návazností na jeho dramaturgii  a zároveň produkcí vlastních kulturních 

akcí formou koncertů,  literaturních čtení, slam poetry  a také výtvarného umění, chce Cafe Jitro 

docílit toho, aby v průběhu dne fungoval prostor jako moderní  kavárna s gastronomickým zážitkem a 

večer jako příjemné posezení v klubu, kam se každý návštěvník bude rád vracet. Pořádáním 

společenských akcí každý měsíc, chceme obohatit  kulturní dění  ve městě a okolí a být partnerem 

kulturnímu odboru města Semily. Kávárnu vnímáme jako nedílnou součást kina a svým designem a 

sortimentem bude  odkazovat na historii kinematografie a zároveň podporovat propagaci současných 

představeních uváděné v programu kina formou slevových akcí,  merchandisingem nebo aftreparties 

po přímých přenosech nebo blockbusterových premiérách. Cafe Jitro  chce hostovat delegace 

premiér a být zázemím pro Fokus  Fest,  Filmotoče , Filmový Klub, Knihovnu a Letní Kino,  zároveň je 

otevřeno spolupráci s místními kulturními a zájmovými spolky na pořádání workshopů, výstav, 

marketů nebo seminářů.  Zvelebení dětského a koutku a zřízení  čtenářského koutku, včetně denního 

tisku je také našim záměrem. 

  Hlavním sortimentem je vysoce kvalitní  fairtrade arabica káva podávána v její nejčerstvější podobě,   

která bude po nějaké době obměňována, aby zákazníci měli možnost  ochutnat různé druhy káv 

z celého světa. Nabídku kávy budou doplňovat vysoce kvalitní sypané čaje  Aldermann Tee a domácí 

limonády. Nebudou chybět zákusky a domácí dorty (cheesecakes, tiramisu, mrkvové dorty apod.)  

Samozřejmostí je vyvážené snídaňové menu, palačinky,  belgické waffle a americké lívance. Do 

budoucna bychom chtěli podávat lehké polední menu nebo pozdní brunch formou sandwichů, 

pannini a  salátů.  Chceme se zaměřit na lokální produkty jako jsou mošty z nedalekých sadů nebo 

pivo malých blízkých pivovarů. Dále bychom chtěli  pořádat společenské gastro akce a workshopy 

baristů nebo ochutnávky nových produktů.  Naší předností  je dlouholetá praxe v oboru gastro a 

v produkci kulturních akcí a velmi blízká lokace naši provozovny ke kinu,  stejně jako naše láska 

k filmu a literatuře. 

Reference:  Marian DANIEL  25.2. 1976 

                         1991- 1995 Střední Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm  

                         1995 - 1997 číšník  Hotel Tilvo Rýmařov 

                         1998 - 2003 Food and Beverages Manager at Splendid China theme park, Orlando, FL 

                         2004 – současnost provozovatel restaurace Rokabar Semily 



 


