Milan “JunioR” Zimnýkoval a Marek Ort
predstavujú interaktívnu kulinársku show

Zážitková gastronómia,
ktorú si vaši hostia naplno
užijú a zapamätajú.

Okoreníme váš event dobrou náladou,
programom, ktorý zaujme všetkých
hostí a ešte vás k tomu aj zasýtime.
Pretože tak sa budujú partnerstvá, ktoré pretrvajú.

Ak láska prechádza cez žalúdok,
vzťahy sa budujú pri sporáku.
Tímy ľudí pod vedením šéfkuchára pripravujú jedlá podľa precízne zostaveného postupu.

O čom je show
Nejde iba o prizeranie sa, ako niekto
varí. Počas našej show môžete
ochutnávať, dávať “foodback” a zažiť
ten najlepší čas, aký sa dá pri príprave
jedla zažiť.

Teamwork ako má byť
Spolupráca pri príprave receptu v
príjemnej atmosfére zapája všetkých
členov tímu, vďaka čomu sa vytvárajú
väzby a posilňujú priateľstvá.

Čo zabezpečíme?
- Úplne všetko.
Recepty
Suroviny
Zástery s logom
Bulletin na mieru
Kompletnú organizáciu

Čo si navaríte, to si aj zjete.
Pod vedením Šuhajíkov - profíkov - pripravíte podľa vopred zvoleného receptu jedlo, ktoré
si spoločne vychutnáte. Nezáleží na tom, či sú Vaši hostia začiatočníci pokročilí kuchári,
garantujeme, že si celú show užijú a odnesú jedinečný pocit.
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- komentované
Najpr v navaria chod Šuhajíci
varia hostia za
varenie - a následne po svojom vzore
počas celého
stálej podpor y Šuhajíkov, ktorí
jú a - čo je
po st up u po m áh aj ú, po v zb ud
najdôležitejšie - chvália.

SME TAM, KDE NÁS POTREBUJETE
Uvedomujeme si, že každý náš
kl ie nt by ne m al m ož no sť
na vš tív iť ná s na je dn om
mieste. Preto stále brázdime
lokality Slovenska a vieme
prísť s celým našim vybavením
všade tam, kde nás chcete mať.

4

Štvorchodové
menu

5

Päť desaťčlenných
tímov

50

Päťdesiat hostí sa
baví varením

Pre koho sú Šuhajíci
ideálnou voľbou?
Tímy ľudí pripravujú jedlá podľa precízne zostaveného postupu a súťažia.

Hotely

Eventové agentúry

Firmy

Hotely, reštaurácie a resorty, kde treba
zvládnuť zábavuchtivých hostí.

Spoločnosti, ktoré sa zaoberajú
organizovaním podujatí.

Každá firma, ktorá chce zaujať a zabaviť
svojich partnerov, či zamestnancov.

Kto sú to vlastne
tí Šuhajíci?

Milan “JunioR”
Zimnýkoval
Populárny rozhlasový a TV moderátor
s tým najlepším vzťahom ku kuchyni
a horlivý fanúšik dobrého jedla
Moderátor Moja mama varí lepšie ako tvoja najúspešnejšej slovenskej relácie
o varení s viac ako päťsto odvysielanými
televíznymi dielmi

Má skúsenosti s moderovaním viac
ako 50 živých programov, zatiaľ čo
v rádiu denne zobúdza v rannej
show tisíce ľudí
Vždy dobre naladený,
plný energie a empatie

Moderátor ďalších troch svetových formátov
od FREEMANTLE MEDIA - Česko Slovensko
má talent, Heslo, Take me out

Hlavná úloha v Šuhajíkoch
Hlavný šéfšuhaj, ktorý má pod palcom
prípravu, podávanie a degustáciu jedla

Marek
Ort
Rešpektovaný šéfkuchár, ktorý svoju kariéru
začal rovno v päťhviezdičkovom pražskom
hoteli INTERCONTINENTAL

Kapitán medzinárodne
oceňovaného kulinárskeho
Slovenského národného tímu

Postupom času obohatil svoje skúsenosti
pôsobením v ďalších známych päťhviezdičkových hoteloch ESPLANADE
a FOUR SEASON

Niekoľkonásobný šéfkuchár
Plesu v opere v Bratislave,
Summitu EU v Bratislave

Organizoval catering pre šľachtickú rodinu
Lobkowitcz a jeho ďalšia cesta viedla na
Slovensko

Momentálne hodnotí jedlá v
programe Moja mama varí
lepšie ako tvoja.

Hlavná úloha v Šuhajíkoch
Hlavný šéfšuhaj, ktorý má pod palcom
prípravu, podávanie a degustáciu jedla

Doprajte sebe a vašim hosťom
originálnu show, na ktorú nezabudnú.
Zážitková gastronómia so všetkým, čo k tomu patrí, a bez zbytočne premrštených súm.

Škola varenia

Škola varenia + zástery

1000,- Eur

1200,- Eur

(bez DPH)

(bez DPH)

Nie sme žiadni
taliani.
Aj vďaka/napriek tomu sme sa zúčastnili množstva akcií, kde sme načerpali
veľa skúseností s organizáciou a priebehom takéhoto jedinečného podujatia.

DOD
PIVOVARU
ŠARIŠ

STREETFOOD
FESTIVAL
KOŠICE

Veľký Šariš

Košice

1/9/2018

14 - 16/8/2018

JOJKA
V MESTE

HOREHRONSKÉ
MECHECHE

Spišská Nová Ves

Heľpa

9/9/2018

17 - 18/8/2018

Ideálny program pre vašich hostí,
partnerov a zamestnancov.

Skvelé menu

All-in-one servis

Naše menu je pripravené
vopred s dôrazom na
kvalitu a spokojnosť vašich
hostí.

Zabezpečíme všetko
potrebné - od surovín až
po posledný kus
inventára.

Prídeme kamkoľvek

Zážitok a zábava

Nech plánujete vašu akciu
realizovať kdekoľvek, sme
pripravení vyraziť na cestu.

Spoločná píprava, objavovanie
a ochutnávanie nových jedál je
skvelý spôsob utužovania
vzťahov.

Okoreňte s nami
vaše vzťahy.

Tonička Zimnýkoval

Marek Ort

+421 904 700 093
booking@zimnykoval.com

+421 944 510 499
mysme@suhajicipripanvici.sk

