LINE UP - 21. 9. 2019
RODINNÁ SCÉNA
areál Sluníčko
11.00 – 15.00
Zábavný den s gastronomií pro rodiny s dětmi v areálu Sluníčko v Ostravici bude probíhat
pod heslem "Co se v mládí naučíš ...".
Už cestou z centra Ostravice do areálu Sluníčko (kolem Relax Centra Sepetná) budou
připraveny 4 stanoviště s úkoly. Soutěžní kartičku si vyzvednete na začátku trasy na
parkovišti u pily (u informační mapy RC Sepetná). Další stanoviště pak budou umístěna
přímo v areálu Sluníčko. Po splnění určitého počtu úkolů dostanou malí kuchtíci zaslouženou
odměnu.
Kromě soutěžních stanovišť budou pro děti připraveny i skákací atrakce, různé soutěže
nejen okolo vaření, ale i další sportovní aktivity.
Soutěží, ve které si změří síly budoucí číšníci a kuchaři, bude provázet kuchař Radek Šubrt,
známý z několika kuchařských programů a porotce první řady soutěže MasterChef. Vedle
kuchařského klání vystoupí místní gymnastický oddíl, hasiči a cimbálovka.
Samozřejmě nebudou chybět ani stánky s občerstvením a nápoji.
Přijďte si s celou rodinou užít BABÍ LÉTO na Sluníčko!

11.00 Zahájení moderátorem (představení hosta Radka Šubrta, jednotlivých soutěžních
stanovišť a programu)
11.30 Cimbálovka
12.15 Vystoupení oddílu Sportovky Ostravice

13.00 Ukázka hasičské techniky s plněním úkolů malých požárníků
13.30 Vystoupení oddílu Sportovky Ostravice
13.45 Cimbálovka
14.30 Vystoupení oddílu Sportovky Ostravice

Během celého dne bude probíhat gastrosoutěž a bohatý program pro malé i větší děti.
Občerstvení a stánky v areálu

PIVOVARSKÁ SCÉNA
Beskydský pivovárek
11.00 – 22.00
Na této scéně zažijete:
-

celodenní vystoupení 54. Hanáckého pěší pluku CK armády v dobových uniformách,
kankánové kurtizány, flašinet, housle, basa, mandolína, plivač ohně)

-

ochutnávky našich lokálních dodavatelů potravin

-

festiválek minipivovarů, ležáky, aly, ipy - cca 15 druhů různých piv několika
minipivovarů

-

od pátku do neděle budete sledovat práci mezinárodního týmu řezbářů

-

farmářské trhy

SCÉNA OSTRAVICE
Hotel Freud a areál Na pile
09.00 – 20.00
09.00 speciální festivalová snídaně 
v kavárně hotelu Freud
1. Klasická francouzská omeleta
2. Crepes Suzette – francouzské palačinky
3. Croque Madame – francouzský sendvič
4. Vejce Benedikt
5. Snídaňové smoothie - mango, kiwi, banán, jahoda
6. Lívanečky s lesním ovocem

09.30 cupping v kavárně hotelu Freud
10.00 šneci v české kuchyni, gastro show Karch snails farm
10.30 degustace vína
11.00 oficiální zahájení gastrofestivalu – moderuje Zdeněk Izer
11:30 představení Regionální potraviny
12.00 gastro show Marcela Ihnačáka
13.00 degustace rumu
13.30 Kaczi
14.00 gastro show Marcela Ihnačáka
14.30 Kaczi
15.00 Zdeněk Izer – show
16.00 Blue cimbal

16.45 science show „chemie v kuchyni“
17.15 Blue cimbal
20.00 ukončení gatrofestivalu

REGIONÁLNÍ POTRAVINA
Areál Na pile
10.00 – 16.00
Držitelé tohoto ocenění se představí v centru obce Ostravice.

Na gastrofestivale se představí více než 50 gastro stánků.

Kyvadlová dopravu z areálu Na pile ke Sluníčku.

Více na www.gastrovice.cz

