RESTAURANT DAY
jídlo pití káva povídání nové tváře IVANČICKO

20. 8.

2016

setkávání úsměv dorty slunce grilování nové chutě příležitost

od 15.00 hod.
přímo na louce pod splavem

Stříbský mlýn
Přijďte vařit!

Začalo to v Helsinkách a říká se tomu

Restaurant Day!

Chtěli jste si někdy otevřít restauraci nebo vás
jen zajímalo, jaké to asi je? Na jednoduchý princip
festivalu pop up restaurací přišla skupinka
milovníků jídla ve Finsku. V květnu 2011 se
v rámci prvního Restaurant Day otevřelo na
40 restaurací po celém Finsku. Dnes se během
24 hodin otevře na tisíce dočasných

restaurací, stánků, domovů

od New Yorku po Tokio a nápadům se meze
nekladou, naopak.

Otevřít restauraci může
kdokoli, kdo si troufá, kdo si

chce neformálně zkusit zažít něco
nového (bistro, restaurace).
Pokud chcete nabízet své
kulinářské umění, neváhejte
a rezervujte si své místečko
na tel. 777 110 161 nebo e-mailu
restaurantday.info@gmail.com
Zápisné 100,- Kč
(příspěvek za používání
toalet a vody)

Proč? Vyzkoušet si ten pocit, kdy uspokojíte chutě ostatních
a s neskrývaným nadšením vás pak ocení? Polechtat si
ego? Experimentovat se sezónními produkty? Konečně
vyzkoušet, jestli váš oblíbený babiččin koláč bude tak
moc chutnat i ostatním? Ochutnat nové a potkat další
milovníky jídla a pití? Od všeho něco...

Nemáte sice chuť něco
nabízet, ale rádi byste jen
ochutnávali? Tak to je dobře,
protože už teď víme, že budete
moci vybírat z grilovaných
specialit, guláše přímo z kotlíku,
bulgurové směsy, dortů, domácích
limonád a věříme, že nabídka
specialit ještě poroste. Takže...

Vemte si dobrou náladu,
prázdný žaludek, mlsný
jazyk a taky trošku
peněz. A tento den
bude patřit Vám.

Výdělek? Tohle se nedělá pro peníze, ale pro všechno ostatní. Ale samozřejmě se tato zkušenost může lehce zužitkovat v budoucnu.
Doporučujeme tedy žádat dobrovolné odměny od vašich
A to nejlepší na závěr - v 18.00 hod.
„zákazníků“. Osvědčilo se i nabízet jídlo za nákladové ceny.
začíná podvečerní koncert skupiny
Je to ale pouze na vás a vaší rozvaze.
Tranzan, kterou doprovodí šumění
řeky Jihlavy a ševelení listů ve větru...
P.S. Svůj jedinečný guláš inspirovaný
slovensko-maďarskou kuchyní bude
nabízet i herec a milovník dobrého jídla
crew
LUKÁŠ HEJLÍK. Ještě pořád váháte...??!!

CKK
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