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CHEF´S TABLE
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Stretnite a ochutnajte kulinárske umenie TOP šéfkuchárov Slovenska.
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Reštaurácia
CHUTNEY

Menu v Chutney reštaurácii je prispôsobené pravým indickým
chutiam, v ktorých používajú výhradne indické suroviny.
Šéfkuchári z reštaurácie Chutney pripravujú indické jedlo z
oblasti Pandžábu a okolia, odkiaľ priamo pochádzajú. Všetky
pripravované jedlá majú autentickú chuť. Ochutnajte s nami
ich výnimočné jedlá ako sú Butter Chicken, Chicken Tikka
Masala, obľúbený indický syr – paneer, ktorý si sami vyrábajú
a je ich špecialitou alebo unikát Indická pizza.

Juraj
HRUŠKA

Executive chef Kaviarne Slavia, reštaurácie roka 2018.
Juraj Hruška ju „vyšvihol“ medzi jednu z top reštaurácií na
Slovensku a sám na Gurmán Award získal podľa odborných
hodnotiteľov bedekra Gurmán na Slovensku ocenenie kuchár
roka 2018. Jeden z prvých členov Gourmet klubu. Varil vo
svete, skúsenosti zbieral aj v michelinských reštauráciách.
Je absolventom Yves Thuries Culinary Academy - odbornej
školy pre profesionálnych kuchárov ocenený medzinárodným
certifikátom a je držiteľom Zlatej vidličky.

Michaela
KRÁLIKOVÁ

Je slovenská foodblogerka, kuchárka či podnikateľka, ktorá
sa stala známa v roku 2012 v talentovej TV Show Masterchef
kde skončila na 2. mieste. Volajú ju aj „Slovenská Masterchef“,
keďže bola najlepším slovenským súťažiacim. Po súťaži,
vydala ako jediná zo súťažiacich vlastnú kuchársku knihu:
Otvorila sieť kaviarní a výrobu koláčov Králiková Cafe & Cakes
so sídlom v Malackách. Pravidelne účinkuje v Televízii Markiza
v relácii Teleráno.

Branislav
KRIŽAN

Branislava Križan - pracoval ako šéfkuchár reštaurácie Hotela
Matyšák a v reštaurácii Globo - ocenené ako Reštaurácie
roka. Pôsobil v zahraničí v Grécku, Chorvátsku, Taliansku,
Francúzsku v michelinskej reštaurácii Yves Thuriès alebo na
výletných lodiach. Je známy z relácie Masterchef. Dlhoročný
kapitán národného tímu - Slovensko, prvý krát získalo
striebornú medailu, víťaz súťaže Horeca varí s profesionálmi,
držiteľ ocenenia za celoživotne dielo za svoje dlhoročné,
prezentovanie gastronómie. V roku 2013 zvolený za prezidenta
Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov, kde pôsobil až do
novembra 2017 a aktuálne je viceprezidentom.
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