THE SLOVENIA DINNER
16 nagrajenih slovenskih chefov

& dobrodelni twist - štipendiranje mladih chefov Young Chef Foundation
KDAJ I Torek, 7. maj I 18.30 - 23.00 ure
KJE I Evergreen, Smlednik, Slovenija
Prejeli smo uradne rezultate s strani revizijske hiše Deloitte in v torek, 7.5. bomo na dogodku TSRA
razglasili in podelili nagrade najboljšim restavracijam v Sloveniji. Vrhunec dogodka bo ekskluzivna
večerja THE SLOVENIA DINNER z najboljšimi slovenskimi chefi.
Ob tej priložnosti smo za Vas pripravili ekskluzivno ponudbo, kjer Vas vabimo vas na edinstveno
kulinarično doživetje, kjer boste lahko na enem mestu okusili Slovenijo skozi jedi štirih regij, izpod rok
najboljših kuharskih mojstrov Slovenije.
The Slovenia Restaurant Awards se tako prvič predstavlja z ekskluzivno večerjo z najboljšimi slovenskimi
chefi, katere zbrana sredstva od prodaje, bomo namenili skladu Young Chef Foundation za mlade chefe in
izobraževanje v tujini.
Najboljši izmed chefov po izboru The Slovenia Restaurant Awards 2019 bodo pripravili ekskluzivno večerjo
z 16 hodi ob sončnem zahodu, kakršne v Sloveniji ni bilo že od leta 2010. Svoje kuharske mojstrovine bo
pripravila edina ženska chefinja v moški družbi Ana Roš (Hiša Franko) in ostali chefi iz vseh regij Slovenije Igor Jagodic (Strelec), Tomaž Kavčič (Zemono), David Vračko (Mak), Jure Tomič (Ošterija Debeluh),
Uroš Štefelin (Vila Podvin), Gregor Vračko (Hiša Denk), Marko Pavčnik (Pavus), Mojmir Šiftar
(Evergreen), Luka Košir (Grič) in drugi.
Ker želimo, da skupaj z nami okusite in doživite nepozabno kulinarično izkušnjo, ter hkrati s svojo prisotnostjo
podprete izobraževanje in kreativni razvoj mladih kuharskih mojstrov, vam ponujamo možnost zakupa mize
za 8 oseb. Dogodek je odlična priložnost, da na nanj povabite svoje poslovne partnerje in z njimi obogatite
odnos ter hkrati odlična priložnost za vzpostavitev novih poznanstev.
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EKSKLUZIVNA PONUDBA ZA VAS: 1 + 1 GRATIS vključuje:
- 2 mesti na THE SLOVENIA DINNER za ceno enega
- kosilo & druženje v popoldanskem času v sklopu Gostilna POP UP
- prisotnost na podelitvi nagrad najboljšim
Vrednost za 2 osebi: 200 EUR + DDV (redna cena: 200 EUR + DDV za 1 osebo)
Vrednost mize za 8 oseb: 800 EUR + DDV (redna cena: 1600 EUR + DDV za 8 oseb)
*Izkupiček od večerje gre v fundacijo Young Chef Foundation
PRIJAVE / REZERVACIJE: peter.kecman@the-slovenia.com / 041 642 663
Skupaj ustvarjamo gastronomsko destinacijo presežkov!

