TISKOVÁ ZPRÁVA
GASTRO FOOD FEST OPĚT NABÍDNE NETRADIČNÍ CHUTĚ

Dva dny vysoké gastronomie, delikátních chutí i vůní a důmyslně sladěných pokrmů,
takový bude letošní GASTRO FOOD FEST. 6. ročník festivalu proběhne o víkendu
2. – 3. června na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích.
Návštěvníci se mohou těšit na speciální cooking show, kterou opět předvedou Ti nejlepší
nejen z oboru gastronomie, mezi kterými nebude chybět Marek Raditsch, Radek Šubrt,
Lukáš Hejlík či Petr Rychlý. Své pokrmy nabídne více jak 70 vystavovatelů. Novinkami pro
návštěvníky budou v letošním roce hadí nebo krokodýlí maso i žabí stehýnka. Chybět
nebudou hmyzí pokrmy, fois gras, trhané maso, burgery nebo sushi. Sladké menu nabídne
francouzské makronky, čokoládové lanýže, cakepops, bubble vafle nebo populární rolovanou
zmrzlinu. Pokrmy doplní české, moravské i zahraniční víno, prémiové rumy Tortuga, speciální
edice piv, čerstvě pražená káva nebo capuccino s tváří, na jehož mléčnou pěnu je možné
vytisknout jakoukoliv fotku. Chybět nebude také doplňkový prodej delikates, kuchyňských
potřeb nebo nábytku.
Letošní ročník festivalu navíc přinese mnohá překvapení. Hala G se promění
v prvorepublikovou kavárnu a restauraci s pokrmy tamní doby. Spojení s jahodovými
slavnostmi nabídne tradiční i netradiční delikatesy z jahod. Pro dětské návštěvníky bude
připraven speciální program v podobě dětského koutku, skákacího hradu, malování na
obličej a drobných dárků. Krásnou vzpomínku si návštěvníci budou moci odnést na fotografii
z fotokoutku, který bude nabízet množství historických rekvizit k oslavám 100. výročí
založení ČSR. Při sobotní návštěvě festivalu navíc návštěvníci získají vstup také
na Litoměřický hrozen, který se koná na Hradě Litoměřice od 10 do 22 hodin. Obě akce
budou kyvadlově propojeny výletním vláčkem.
Návštěvníci budou moci festival navštívit po oba víkendové dny od 10 hodin, v sobotu do
18 hodin, v neděli pak do 17 hodin. Vstupné je zpoplatněno jednotně 100 Kč.
Více informací, včetně programu a seznamu vystavovatelů je k dispozici na
www.zahradacech.cz.

