River food festival: Vychutnejte si
pohodu
12.-14.května 2017, Smíchovská náplavka - Praha

Smíchovská náplavka bude prvním místem v České republice, kde se uskuteční třídenní
food festival na vodě. Nebude zdaleka jen o jídle, ale o ojedinělých zážitcích, které si
návštěvníci akce zcela jistě odnesou. Čeká je totiž pohodová atmosféra, hudba, divadlo,
výtvarné umění a hlavně umění mistrů kuchařů z celého světa.

River Food Festival se uskuteční na Smíchovské náplavce v Praze od 12. do 14. května
2017. Návštěvníci se mohou těšit na restaurace na vodě, tropický ostrov, noční market,
jazzové koncerty a hudební vystoupení, výstavu obrazů, cooking show a mnoho dalších
atrakcí. V areálu bude několik nápaditých odpočinkových zón, jako je písečná pláž, lehátka
na pontonech, pikniky v parku nebo sezení ze sena či sudů. Organizátoři připravili pro
návštěvníky překvapení, v podobě obřího kola, ze kterého si budou moci prohlédnout celý
festival pěkně z výšky.

„Bude to naprosto jiný festival, než na jaký jsou lidé zvyklí. Nejde jen o to, aby si lidé koupili
jídlo u stánku a rychle jej zkonzumovali, chceme, aby si lidé speciality vychutnali v naprosté
pohodě,“ říká Štefan Oršoš, ředitel pořádající agentury Food Event. Podle něho budou na
festivalu zástupci čtyřiceti vybraných restaurací a podávat se budou například peruánské
hovězí srdce, chobotnice po galícijsku, chilli con carne, japonské jakatori, lanýže, ústřice a
další delikatesy. Chybět nebudou ani sladkosti jako čokoládové pralinky, ale i tropické ovoce
či ukázky molekulární kuchyně. Podávat se bude i přímo na místě čerstvě pražená káva a
orientální čaje v pantheon stanu. Gastro program doplní rovněž ukázky street food z tracků.

Na celé tři dny je připraven bohatý doprovodný program. Vystoupí například stand up
comedy Na stojáka, Skety, Václav Koubek nebo Ukulele Orchestra. Na lodi Tajemství má
Muzeum gastronomie pro děti i dospělé připraveny zajímavé přednášky o historii stolování a
vývoji světové gastronomie, součástí programu jsou dětská divadélka, výuka žonglování,
kuchařské workshopy nebo pražení kávy. V sobotu a neděli se uskuteční výstava umění a
následná dražba obrazů – Free Art Friday.

„Naší specializací je zážitková gastronomie a právě takovou si budou moci návštěvníci na
festivalu ochutnat. Kvalitní jídlo, dobrá zábava a hlavně velká pohoda, to je mottem našeho
festivalu,“ dodal Štefan Oršoš.

Více informací k programu najdete na www.riverfoodfestival.cz. Cena vstupného 150 Kč/den
na místě nebo v předprodeji 100,-Kč/den (děti do 12let a ZTP zdarma).

Kde:
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Kdy: 12.-14.5.2017
Pátek 12.5. od 12:00 do 22:00
Sobota 13.5. od 10:00 do 22:00
Neděle 14.5. od 10:00 do 19:00
Předprodej: www.ticketstream.cz

Pořadatel: Food Event,s.r.o., Štefan Oršoš, tel: 776 312 538, stefan@foodevent.cz

