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GASTRONOMICKÝ KURZ

GOURMET CLASS

Gastronomický kurz – Svátek ♥ Sv. Valentýna
14. února 2009
10:00 hod – 15:00 hod
5000 Kč / osoba

Gourmet Class – ♥ St. Valentine’s Day
th
14 of February 2009
10:00 – 15:00
5.000 CZK / per person

Zveme Vás na gastronomický kurz, kde Vás naučíme
jak připravit dokonalé 5-chodové ♥ svatovalentýnské
menu.

We invite you to join our gourmet class and make the
perfect 5 course ♥ St Valentine’s dinner.

Překvapte svého milovaného ohromujícím
afrodiziakálním menu, naši mistři kuchařského umění
Miroslav Kubec a Jan Horký Vám poradí jak.

Surprise the one you love with an exquisite menu
bursting with aphrodisiacs; Our celebrated Chefs
Miroslav Kubec and Jan Horký will show you how.

Kurz začíná v 10:00 hodin bohatou bufetovou snídaní.

Class starts with a sumptuous breakfast buffet at 10:00.

Lekce vaření proběhne v kuchyni restaurace Zlatá Praha
a následně si pak připravené pokrmy společně s
ochutnávkou vín vychutnáte v prostředí této jedinečné
restaurace s úchvatným výhledem na pražské věže.

The lesson will take place in the kitchen of the Zlatá
Praha Restaurant followed by enjoying “the fruits of your
tuition” and a wine tasting in the restaurant with
breathtakingly romantic views of Prague.

Závěrem Vám bude předán certifikát o úspěšném
absolvování tohoto kurzu.

Afterwards you will receive your certification.

Jsme přesvědčeni, že na tento vyjímečný zážitek budete
s láskou vzpomínat nejen Vy, ale i Váš vyvolený host v
soukromí vašeho domova.

We are sure it will be an event to remember not only for
yourself but also for your own private guest at home...

Více informací na tel. 296 630 522 nebo e-mailu
karolina.schmidtova@ihg.com

For further information please call
Tel. +420 296 630 522 or email us at
karolina.schmidtova@ihg.com.
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