Seminář - Menu semifinalisty Global Chefs
Challenge 2017
Online přihláška

On-line přihláška - seminář Menu GCC, 24.11.2017
Jméno a příjmení:
Člen AKC ČR

ano ▼

Bydliště:
Telefon:
E-mail:
Zaměstnavatel:
Členské číslo:
Fakturační údaje včetně IČ:

Poznámka:
Junior AKC ČR:

ano ▼

odeslat

24.11.2017, 10:00-14:0, Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, Praha 4, gastrostudio
Pobočka:

pobočka pražská a středočeská Cena pro členy: 750,-

Přihlášky do: 15.11.2017

Cena pro nečleny: 1 200,-

Lektoři
Tomáš KOUREK, semifinalista Global Chefs Challenge 2017

foto Studio Petrohrad

Program
PŘEDKRM
Filet z vlka vařený v páře z bylin,
Závitek z vlka a zauzené hřebenatky,
Hruškovo tamarindové pyré,
Okurkový gel, řepná krusta
A smrkový olej

HLAVNÍ JÍDLO
Restovaný telecí hřbet na tymiánu
Ragů z ledvinek a zeleniny, Pyré z kapusty
Pěna z lesních hub, kaštanů a foie gras
Ostružiny a šípky
Telecí jus

DEZERT
Čokoládový mousse s fazolkami Tonka
Mandlovo smetanové želé
Pařený perník
Švestková omáčka a švestkový kompot

Informace
Cena semináře: (v ceně je zahrnuto účast na semináři, písemné materiály, káva, nealko, oběd a certifikát)

ČLEN AKC ČR - 750,-Kč včetně 21% DPH

NEČLEN AKC ČR - 1200,-Kč včetně 21% DPH

On-line přihlášku naleznete v levém horním rohu této stránky.
Počet míst je omezen!!! Uzávěrka zaslání přihlášek je 15. listopadu. Na základě zaslané závazné přihlášky bude vystavena faktura a
zaslána e-mailem. Originál bude předán na semináři. Poplatek za seminář musí být uhrazen nejpozději týden před konáním semináře.

Z důvodů zajištění profesionální kvality průběhu celého semináře, je možné stornovat svou účast na
daném kurzu nejdéle 5 dní před daným kurzem. V případě stornování účasti později propadá AKC
ČR částka v plné výši.
Stornování účasti na kurzu je možné pouze písemnou formou, nebo emailem na sekretariát AKC ČR.
AKC ČR si vyhrazuje právo zrušit kurz z důvodů nenaplnění dané kapacity na jednotlivé kurzy, a to
nejpozději do dvou pracovních dnů po uzávěrce daného kurzu.

Během celého kurzu se pořizuje fotodokumentace pro potřeby pořadatelů, partnerů a organizátorů.
Upozorňujeme na skutečnost, že přihlášením na kurz automaticky poskytují účastníci souhlas
s použitím pořízené fotodokumentace.
Hlavním partnerem semináře: Nestlé Česko s.r.o.
Tisk stránkyTisk do pdf Nahoru

