HOT TABLE
MASO JE MASO, PRAHA
Evropský mistr v barbecue
Daniele Govoni
a michelinský šéfkuchař
Matteo De Carli otevřeli
v Praze první barbecue
gurmet restauraci.
Specializují se na přípravu
prvotřídních steaků
a burgerů z výběrového
masa. www.masojemaso.com

DOUBLESHOT,
PRAHA
Odhalte tajemství přípravy
skutečně dobré kávy!
Vyzkoušejte některé
z kurzů, které vede
dlouholetá baristka Tereza
Balá. Vybírat můžete
z několika zaměření
i úrovní, včetně profesionálů.
www.doubleshot.cz

NOVÉ BISTRO 8

Vyhlášené letenské bistro dostalo před několika
měsíci pobočku na pražských Vinohradech.
Aktuálně se můžete těšit na menu provoněné
jarem: open sendvič s hummusem a zeleninou,
nori tempuru s batátovými hranolky, vepřové
illettes či španělskou omeletu. www.bistro8.cz
rillettes

GRILS, PRAHA
Otevřený oheň, farmářská
kuřata a lidé z Ambiente
– to je nové bistro Grils.
Najdete ho v pražském
Karlíně, hned za rohem
Lokálu Hamburk. Kuřata
dodává farma Rašovice,
kde rostou až 55 dní, a to se
odráží na chuti i kvalitě.
www.grilskarlin.cz
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LEDOVÉ OSVĚŽENÍ
V proslulé pražské zmrzlinárně Crème
de la Crème se můžete zastavit
nejen na vynikající zmrzlinu Honzy
Hochsteigera, ale také na něco
na zahřátí. Ochutnejte například
vegetariánské toasty či slané palačinky.

Na český
trh vstupuje
berlínská
značka
vermutů
Belsazar.
Základem je
dobré víno
z jižního
Bádenska.

KAŽDÁ ZE ČTYŘ
VARIACÍ VERMUTU
BELSAZAR OBSAHUJE
JEDINEČNÉ
MACERÁTY.

NĚKDO
NĚ
KDO TO R
RÁD
SYROVÉ
Vinný bar Lodecká 4
V
přich
přichází s obměnou menu
v podobě tří variací
tatará
tataráků. Těšte se na hovězí
s hříbky,
hříb telecí s lanýžovou
maj
majonézou
či krevetový
tarta
tartar s citrusy a omáčkou
yuz www.grand-cru.cz
s yuzu.
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HVĚZDNÉ
VÁLKY JSOU ZPĚT.
OSMÝ ROČNÍK SE
USKUTEČNÍ
OD 10. DO 14.
DUBNA
V BELLEVUE.

FRANCIE VS. ITÁLIE
Princip hvězdných válek v pražské
restauraci Bellevue je jednoduchý.
Dva hvězdní kuchaři, pět
chodů, stejné zadání a chuťové
buňky jednotlivých hostů,
kteří rozhodnou o vítězi. Těšte
se na Francouze Sébastiena
Sanjou, který vede
restauraci Le Relais des
Moines, jež se pyšní
jednou michelinskou
hvězdou, a na italský
temperament
Massimiliana Mussa.
bellevuerestaurant.cz

DOPLŇKY
PRO ZNALCE

Značka Stelton, to jsou inovace,
trendy a design založený
na skandinávské filozofii. Je
určena především milovníkům
moderního designu. V Česku
prodává Kulina.cz

Jednu z nejznámějších
dánských značek,
Stelton založili
v šedesátých letech
přátelé Niels Stellan
Høm a Carton
Madelaire. Produkty
byly hitem nejen
v Dánsku, ale i v USA,
kde se prodávaly
za desetinásobné
ceny.
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Značka Stelton
chce být jiná
a nezapadnout
mezi běžné výrobce
kuchyňských
a bytových doplňků..
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