Gastro Hradec - Vitana Cup 2018
Přílohy ke stažení Související články a fotogalerie

Související články
Napsali o nás.....
FOTOGALERIE 2018
15.03.2018, od 9:30, Kongresové centrum ALDIS v Hradci Králové
Ročník: XXIII. ročník

Pobočka:

pobočka východní Čechy

TERMÍN PRO ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠEK JE POSUNUTÝ DO
9.3.!!!!
GASTRO HRADEC - VITANA CUP 2018
XXIII. ročník národní soutěže kuchařského a cukrářského umění s mezinárodní účastí
XIII. ročník mistrovství republiky kuchařů a cukrářů
15. 3. 2018 v Kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové
soutěž otevřená pro návštěvníky od 9.30 – do 18.00 hod.,
Velký sál se soutěžními exponáty otevřen od 10.30 hod. do 18.00 hod.
pořádá AKC ČR pobočka východní Čechy
za podpory statutárního města Hradce Králové, Královéhradeckého a Pardubického kraje.
Propozice soutěže,
která je již 23 let mezinárodním svátkem kuchařů, cukrářů a všech milovníků moderní i tradiční
gastronomie. 13. rokem je udělován titul Mistr ČR kuchař a cukrář. Velice nás těší zájem veřejnosti, i
Vy jste srdečně zváni. Prožijete s námi zajímavý den s bohatým programem. Každoročně shlédnete
výstavní exponáty od více jak 220 soutěžících v mnoha kategoriích. Jistě Vás zaujme expozice dle
historických receptur od naši Staré gardy. Na veletrhu firem si nakoupíte. Vaše chuť rozhodne o
vítězné svíčkové omáčce v soutěži Chuť Česka. Atraktivní je výroba Carvingu v časovém limitu přímo
před Vašimi zraky. V letošním roce jsou opět zařazeny soutěže pro širokou veřejnost, které jsou
zadané podle velikonočních tradic…… V programu nechybí vystoupení našich předních, mediálně
známých, odborníků. Určitě je na co se těšit, přijďte si zasoutěžit nebo podpořit své známé nebo se
jen podívat a potěšit z krásných soutěžních výrobků od soutěžících ze všech koutů České republiky i
okolních států. Těšíme se na Vás.
Informace, soubory ke stažení, přihlášky najdete v příloze této stránky a na www.gastrohradec.cz

PROPOZICE JSOU K DISPOZICI V PŘÍLOZE, KTEROU
NALEZNETE V LEVÉM HORNÍM ROHU TÉTO STRÁNKY.
Napsali o nás..... článek zde
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