Gulášfest
2021

Obec Lány srdečně zve všechny gurmány na 8. ročník soutěžního
klání kuchařů - amatérů ve vaření guláše. Přijďte na náměstí fandit,
nasávat vůně, ochutnávat a bavit se. Všichni přítomní budou moci
po vyhlášení výsledků sami posoudit, nakolik se sešli s hodnocením
poroty. Co se uvařilo, to se na náměstí s gustem sní.

sobota 24. července 2021
od 13:00 hodin před hospodou Narpa

Guláš budou účastníci soutěže vařit přímo na náměstí před zraky všech přítomných. Vařiče
budou zapnuty ve 13:00 hodin a vypnuty v 17:00 hodin. Poté začne lákavě vonící výsledky
hodnotit porota složená z profesionálních kuchařů, ale i z dobrovolníků z řad veřejnosti a bude
vyhlášen Vítěz GULÁŠfestu 2021.
OBČERSTVENÍ
■ V Restauraci Narpa servírují
po celý den několik druhů
gulášů.
■ Maxitrdelník Novotný.
■ Míchané nápoje, víno
a skvělá káva.

Zdeněk Jánský

doprovodný program
■ Kuchařská „šou“ v režii
mistrů kuchařů Zdeňka
Jánského a Ladislava
Svobody, kteří před
zraky veřejnosti připraví
na ochutnávku kulinářské
překvapení.
■ Soutěže pro děti
i dospělé.
■ 15:00 - 17:00 Popletený rok
s myšákem Edou.
■ 15:00 - 19:00 Airbrush
tetování pro děti.

Rodák z Rynholce; šéfkuchař v prestižní pražské
zámecké restauraci Chateau Svatý Havel. Na jeho
pokrmech si pochutnal i americký president Barack
Obama. Zdeněk získal v soutěži Gastro Vavřinec
několik vítězných medailí z nejdražších kovů;
vařil pro pořady Sama doma a Kluci v akci.

HUDBA
14:00 – 18:00 Kudy Kam
19:00 – 23:00 ViPiŠ

Podrobné informace
a přihlášky:

ladislav svoboda

Demi-chef v restauraci Chateau Svatý Havel,
kde pro majitele restaurace a člena známého
pořadu Kluci v akci Ondřeje Slaninu pracuje již
19 let. Specializuje se na tradiční českou
kuchyni a úpravy sladkovodních ryb. Patří
k průkopníkům převzetí tradiční kuchyně
do moderního pojetí FINE DINING.

COVID19 - prosíme vás, abyste své chování přizpůsobili situaci a chovali se ohleduplně
dle aktuálních podmínek a nařízení. V průběhu akce budou pořizovány fotografie a videozáznamy
pro potřeby dokumentace, propagace obce na internetu a občasníku Lánský zpravodaj.
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