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„Chuť da Vinci“
Od 15.1. do 28.2.2019 proběhne již X. ročník úspěšného Grand Restaurant Festivalu, který
se uskuteční napříč celou Českou republikou. Těšit se můžeme na zvýhodněné degustační
menu v 91 luxusních restauracích z prestižního Maurerova výběru Grand Restaurant.
Mottem nadcházejícího ročníku je „Chuť da Vinci“.
Festival je inspirován světovým géniem Leonardem da Vinci (500 let). Florencie, Miláno,
renesance, italská gastronomie budiž mottem pro šéfkuchaře.
Kromě toho, že Leonardo da Vinci namaloval Monu Lisu a Poslední večeři, jedny z
nejslavnějších obrazů na světě, vynalezl také například ponorku, vrtačku, helikoptéru, padák,
rotační kulomet a navíc se velmi zajímal o medicínu, astronomii a také právě o gastronomii.
Na co sáhl, to se mu dařilo…Vynalezl struhadlo na sýr, sekačku na česnek, otáčivý rošt a
mnoho dalších praktických pomocníků do kuchyně. Některé jeho poznámky o jídle a
stolování jsou možná vůbec první na světě. “Vymyslel” například ubrousek i sušičku na
ubrousky, aby si stolovníci u panských tabulí neotírali příbor do šatů.
Festival inspiruje top šéfkuchaře naší země k představení blahodárných surovin v unikátních
pokrmech. Návštěvníci budou moci ochutnat speciální degustační menu za zvýhodněných
finančních podmínek v duchu motta festivalu „Chuť da Vinci“. Nebudou chybět ani originální
gastronomické „Mňam zážitky“, procházky za jídlem a gastronomické „Balíčky“.
Mnohé z oceněných restaurací z celé ČR je možno osobně navštívit a „ochutnat“ v rámci
zimního Grand Restaurant Festivalu. Je mezi nimi i 7 prestižních podniků, které se letos
probojovali do TOP 10.
1. místo Terasa U Zlaté studně
česká a mezinárodní kuchyně
2. místo InterContinental hotel, Zlatá Praha
česká a mezinárodní kuchyně
6. místo V Zátiší
česká, indická a mezinárodní kuchyně
7. místo Bellevue
mezinárodní kuchyně
8. místo Miyabi
japonská a rybí kuchyně
9. místo Marriott hotel, Midtown Grill
steakhouse
10. místo U Labutě
česká a mezinárodní kuchyně
Ostatní restaurace a jejich festivalové menu najdete na:
https://www.grandrestaurantfestival.cz/restaurace

Doprovodný program: Mňam Zážitky
Grand Restaurant Festival bude i tentokrát nabízet něco speciálního navíc, tedy „Mňam
Zážitky“. Prvním z nich bude Slavnostní gala večeře, kterou připraví italský šéfkuchař
Leonardo di Clemente ve stylu jídel z doby Leonarda da Vinci. Bude se konat 15.1.2019 v
restauraci Cotto Crudo hotelu Four Seasons jako zahájení celého festivalu.
Rozloučení s festivalem pak proběhne 28.2. 2019 ve stylu Leonardovy slavné fresky
„Poslední večeře“, kde Pavel Maurer a šéfkuchař Pavel Sapík objeví několik uměleckých i
kulinářských tajemství té doby.
Dalším z mnoha Mňam Zážitků je
Na vícechodovou degustaci čínské, japonské, thajské, indonéské či indické kuchyně,
„Teppanyaki show“ a „Sushi Workshop“ se můžeme těšit s Asian Temple – vůně a chutě
Asie. D í k y Mňam Procházce zvané „Kód da Vinci“ zavítáte s Pavlem Maurerem do
proslulých podniků: Villa Richter, košer King Solomon a Aria, Coda.
Populární „Brunche“ probíhají o víkendech v Mlýnci, Asian Temple a zbrusu novém
luxusním podniku Xclusive Society.
Na vlastní průzkum se můžeme vydat díky Mňam Balíčkům, jež spojují špičkové kulinární
požitky s ubytováním ve výjimečných lokalitách. V široké nabídce jsou i speciální témata: To
nejlepší z Prahy, Romantika a Wellness, Relaxace a turistika, Na výlet s dětmi. Grand
Restaurant Festival se opět představuje jako jedna z největších a nejkvalitnějších
gastronomických akcí v naší zemi a rozhodně byste si ho neměli nechat ujít.
„Spočítejte si svoji vodu“ - pomáhejte s Grand Restaurant Festivalem
Doporučení týmu ve spolupráci s PVK jak lépe kontrolovat vlastní spotřebu vody. Desatero
užitečných rad, tabulka spotřeby v domácnosti. Informace ze světa.
K této akci se též připojil hlavní partner festivalu společnost De‘Longhi se speciální soutěží
pro všechny účastníky festivalu. Soutěží se o 500 termohrnků z limitované edice, jejichž účel
je zmírňovat dopad na obalové, především plastové materiály zahlušující naší planetu.
JAK ZAKOUPIT?
Prvního prosince 2018 byl na www.grandrestaurantfestival.cz zahájen předprodej
tradičního Grand Restaurant Festivalu, kde máte možnost ochutnat některé z nejlepších a
nejluxusnějších restaurací napříč celou republikou. Ochutnávky od 250 do 600 Kč. Hosté si
mohou vybrat základní, dvouchodovou nebo tříchodovou degustaci párovanou s nápoji.
Připraveny jsou též „dárkové poukazy“ na tříchodové degustace, ale i na zmiňované
"Mňam Zážitky", které se cenově liší. Dopřejte svým blízkým jedinečný vánoční dárek a
“nejezte, nepijte ani nežijte blbě!”
Kontakt:
Pavel Maurer
+420 603 418 964
pavel@grand-restaurant.cz

