
Aktualności 

Walentynkowe warsztaty kulinarne dla singli "Zgotowani na miłość" 

 

Co powiesz na romantyczne walentynki szlakiem legendarnego Orient Expressu? Jesli lubisz gotować, 

kochasz jeść i masz ochotę poznać ludzi, których pasją jest dobra kuchnia, weź udział w warsztatach 

kulinarnych dla singli - "Zgotowani na miłość". Zapraszamy do Krakowa! 

  

"Zgotowani na miłość" to wyjątkowa okazja obcowania z pyszną, pełną niespodzianek kuchnią oraz spotkania 

osób, które chcą poszerzać swoją wiedzę kulinarną, kochają dobre towarzystwo i chcą poznawać ludzi, z 

którymi łączy ich wspólna pasja. 

Bądź tam z nami, poznaj wyjątkowych singli! 



Termin: 16 lutego 2013 r. (sobota) 

Miejsce: Restauracja Bazylia, ul. Stradomska 13, Kraków 

Program: 

17:00 - 18.00 - powitanie i wprowadzenie w świat smaków i afrodyzjaków z trasy legendarnego Orient 

Expressu. 

18:00 - 21:00 - wspólne gotowanie, a potem smakowanie i degustacja win z sommelierem. 

21:00 - 1:00 - zabawa taneczna przy muzyce na żywo – specjalnie dla Was - Karolina Andrzejewska – znana z 

programu "Bitwa na głosy". 

Oto, jakie przygotowaliśmy dla Was atrakcje: 

Grupa zostanie podzielona na 4 zespoły (uwzględniając, aby były to zespoły mieszane). Każdy z uczestników 

weźmie udział w przygotowywaniu wybranych potraw. W ciągu 3-4 godzin zostanie przyrządzonych 12 dań z 

kuchni włoskiej, francuskiej, niemieckiej, bałkańskiej i tureckiej – odbędziemy kulinarną podróż po smakach 

Europy. 

Pod okiem szefów kuchni naszej Akademii przyrządzicie różne narodowe potrawy, nauczycie się dobierania 

przypraw i łączenia smaków. Całość oprawiona zostanie multimedialnymi prezentacjami ze zwróceniem uwagi 

na świat afrodyzjaków w kuchni.  

Aby jeszcze bardziej podgrzać emocje, zorganizujemy konkurs, w którym wyłoniona zostanie najlepsza 

drużyna. Przyjemnym zakończeniem tak miłego wieczoru będzie wspólna degustacja, co umożliwi przekonanie 

się o efektach na własnych językach. 

W menu między innymi znajdą się takie kulinarne szlagiery jak: Vichenchoise - francuski krem z porów, 

moussaka, bawarskie soczyste polędwiczki w białych pieczarkach zabajone koniakiem, ryba po florencku , 

baklava , semifreddo z nugatem migdałowym i nutą amaretto, rogale św. Marcina, sałatka a la Waldorf i wiele 

innych smakowitości z trasy legendarnego Orient Expressu. 

Dodatkowymi atrakcjami tego wieczoru będzie oprawa z udziałem profesjonalnego sommeliera , który podczas 

spotkania wprowadzi uczestników w świat wina (miedzy innymi dobór win do potraw oraz degustacja - 

przewidziana ilość to 0,75 l wina na 2 osoby). 

Niezapomnianą atrakcją będzie część muzyczno - taneczna poprowadzona przez Karolinę 

Andrzejewską (uczestniczkę programu "Bitwa na Głosy") i jej zespół, która zmysłowymi aranżacjami 

najwspanialszych miłosnych przebojów wprowadzi uczestników 

w niezwykły romantyczny klimat. 

 

_____________________________________________________________ 

UWAGA! 



Cena specjalna dla użytkowników Sympatia.pl - 149 zł. 

Termin: 16 lutego 2013 r. (sobota) 

Miejsce: Restauracja Bazylia, ul. Stradomska 13, Kraków 

Każdy z uczestników drogą elektroniczną otrzyma wszystkie receptury potraw, które były wykonywane podczas 

warsztatów. 

Dla gości w godzinach późniejszych dodatkowo zaserwowany zostanie ciepły posiłek w formie szwedzkiego stołu 

(w cenie), zimne napoje oraz bufet kawowy (w cenie). 

 


