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Skončil VI. ročník Grand Restaurant Festivalu
aneb
„Nejezte, nepijte ani nežijte blbě!“

85 nejlepších a nejzajímavějších restaurací z celostátní ankety Maurerův výběr
Grand Restaurant 2015 vařilo od poloviny ledna do konce února za zvýhodněné
festivalové ceny. Nejlepší šéfkuchaři naší země nabídli návštěvníkům jídla ve třech
kategoriích: Gastronaut – objevujme nové chutě, Inspirace – ochutnejte tradiční
pokrmy a Terroir – buďme v rovnováze s přírodou.
V rámci festivalu se vypilo přibližně 10 tisíc litrů přírodní minerální nebo pramenité
vody z portfolia společnosti Kofola (Rajec, Evian, Badoit). Grand Restaurant Festival
se konal ve 32 městech po celé České republice a navštívilo jej 27 831 hostů.
Největší zájem byl jako obvykle v Praze, pak v Jihomoravském a Moravskoslezském
kraji. Nejnavštěvovanějším podnikem byla secesní Francouzská restaurace Art
Nouveau v Obecním domě (známá též záběry z Menzelova filmu Obsluhoval jsem
anglického krále). Její meníčko ochutnalo 1771 hostů.
Menu:

•
•
•

Vyzrálá hovězí svíčková s pistáciovou krustou, telecí glazé s kakaem, krém z kukuřice
Grilované filátko z candáta s koprovou espumou, bramborové pyré a tartare z bio vajíček
Kokosová sněhová koule plněná ostružinami, perníková hlína

Jako druhá nejnavštěvovanější skončila slavná restaurace V Zátiší (Staré Město)
• Indický předkrmový talíř – kuře tandoori a tomatovo-čočková polévka s kokos. mlékem
• Telecí ossobuco na černém pivě, šafránové rizoto, sezónní zelenina
• Mango cheesecake s maracuja omáčkou
a nový pražský podnik Valoria Castle & Garden Praha
• Čokoládovo-lanýžový dort s brusinkovou espumou
• Konfitovaná telecí líčka na koprovém velouté s karlovarským knedlíkem
• Jehněčí kotletky sous-vide s fregolou sarda s restovanými hřiby a liškami
Nejúspěšnější mimopražská v návštěvnosti byla Valoria z Brna.
• Filátko z candáta na topinamburovém pyré s fenyklovým salátkem
• Uzená kachní prsa na pražených kroupách s houbovým pyré a kachním jus
• Konfitovaný telecí jazyk zauzený v domácí udírně s křen. panna cottou a brusin. omáčkou

„Průměrná návštěvnost celorepubliková je 320 gastronautů na restauraci a v Praze 496
návštěvníků. Zajímavé je, že ačkoli mají hosté možnost vybrat si jedno, dvou či
tříchodovou degustaci, více než 90% volí všechny tři chody. Aby prostě mohli ochutnat
všechno, co festival nabízí.“ vysvětluje Pavel Maurer, zakladatel festivalu.

Největší zájem byl opět o michelinskou restauraci La Degustation Bohême Bourgeoise,
která byla vyprodaná během několika minut po začátku předprodeje. Kapacita tohoto
restaurantu je malá, proto nabízeli méně míst než jiné podniky.
MŇAM ZÁŽITKY
Festival doplňují gastronomicky laděné zážitkové akce. Hitem letošního ročníku se stala
MňamLoď s orientální kuchyní, nedělní MňamBrunche a MňamProcházka historickým
centrem Prahy.
Nechyběly MňamBusy – jednodenní gastronomické výpravy s workshopy. Letos za
hledáním nejlepšího burgeru v Praze – Burger MňamBus nebo Luxusní MňamBus
s redaktorkami časopisu Apetit. Za tajemstvím vína poprvé vyjela „retro“ (Ne)vinná
MňamTram.
Oblíbené degustace propojené s pobytem v luxusním hotelu, originálním gastronomicky
laděným programem, wellness službami či privátními workshopy – ty byly připraveny jako
Mňam Balíčky a využilo jich 232 osob.
MňamBalíčky v Praze byly v těchto vybraných podnicích:
Terasa U Zlaté studně, Chateau St. Havel, The Mark Hotel
Za pobytem do regionů se vyjíždělo do:
Chateau Mcely – Mcely, Grandhotel Pupp - Karlovy Vary, Miura – Čeladná, Zámek Liblice
– Liblice, Zámek Zábřeh - Ostrava, Angusfarm – Soběsuky
DEGUSTACE PRO e-SVAČINKY
Grand Restaurant Festival podporuje 1 korunou z každé degustace charitativní projekt
České abilympijské asociace s názvem e-Svačinky, který spojuje dvě důležitá témata:
zdravé školní stravování dětí a začlenění handicapovaných spoluobčanů do společnosti. Ti
pardubickým školákům svačinky vymýšlejí, připravují i rozvážejí.
Vítěz letošního Maurerova výběru Grand Restaurant 2015 a nositel mezinárodního titulu
„Badoit Grand Chef“ Pavel Sapík - připravil speciální festivalovou recepturu pro e-Svačinky
tzv. Svačinku De Luxe. Společně s festivalovým menu a za účasti organizátora festivalu Pavla Maurera - ji zájemci ochutnali ve třech termínech v Terase U Zlaté studně a v
restauraci Coda hotelu Aria. V tomto sesterském podniku speciální svačinky vznikly podle
receptu skvělého chefa Davida Šaška.
Mediální servis:
Marko Bačevič
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pavel@grand-restaurant.cz
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