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GASTRONOMICKÝ KURZ 
 
 

Gastronomický kurz – Vánoce a Silvestr 

29. listopadu 2008 
10:00 hod – 15:00 hod 
5000 Kc / osoba 
 
 
Vážený pane, vážená paní, 
 
Jako váženého hosta hotelu InterContinental Praha bychom 
Vás rádi oslovili s naší nabídkou gastronomického kurzu. 
 
Nabízíme Vám jedinečnou šanci vařit s opravdu povolanými 
Mistry cechu kuchařského, naším Executive Chefem, 
Miroslavem Kubecem spolu s Janem Horkým, Kuchařem roku 
2007/2008 České republiky. 
 
Kurz začíná setkáním účastníků v 10:00 hodin v naší 
restauraci Primátor společnou snídaní a rozdělením práce.  
 
Samotné vaření bude zahájeno v 11:00 hodin v kuchyni 
restaurantu Zlatá Praha. 
Poté se úcastníci přesunou do restaurace ke konzumaci 
připraveného menu společněs ochutnávkou lokálních vín. 
 
Kurz bude ukončen v 15:00 hodin předáním certifikátu  
o absolvování kurzu. 
 
Přejeme vám jedinečný a neopakovatelný kulinářský zážitek. 
 
Váš InterContinental Praha Gastronomy Team 
 
Rezervace a další informace: karolina.schmidtova@ihg.com 

 
GOURMET CLASS 
 

 

Gourmet Class – Christmas & New Year´s Eve 

29th November 2008 
10:00 hrs – 15:00 hrs 
5000 CZK / per person 
 
 
Dear Madam, Dear Sir, 
 
As a valued guest of the InterContinental Praha it is our 
pleasure to present you our live cooking show. 
 
Do not miss this rare opportunity and take a part in live 
cooking show together with the best professionals our 
Executive Chef, Mr. Miroslav Kubec and also Mr. Jan Horký, 
Chef of the Year 2007/2008. 
 
Gourmet Class starts at 10:00hrs, Mr. Kubec will provide you 
with all the necessary details and duties while enjoying the 
breakfast. 
 
Cooking show will start in Zlatá Praha restaurant kitchen at 
11:00hrs followed by consumption and wine tasting in the 
restaurant. 
 
Gourmet Class certificate will be handed over at 15:00hrs. 
 
 
We wish you a unique and unforgettable cooking experience. 
 
Your InterContinental Praha Gastronomy Team 
 
Reservations and further information: 
karolina.schmidtova@ihg.com 


