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Vabilo
Restaurant day: Globalni kulinarični festival (21. maj 2016)
Tokrat bomo z Ljubljanskim loncem že 7. sodelovali na globalnem kulinaričnem festivalu Restaurant day. In sedmica je magično število, ki ga je potrebno temu primerno praznovati.
Vabimo vas, da se nam v soboto, 21. maja, pridružite na »pravljični« lokaciji v ljubljanskem Botaničnem vrtu, kjer
bomo organizirali pop-up večerjo med pisanimi cvetlicami pod bujnimi krošnjami dreves.
Za vas smo pripravili dva menija, tri hode, šest jedi. Sledili bomo svojim načelom in jedi pripravili iz lokalnih ter
sezonskih sestavin. Ob enem si bo možno nekatere izmed teh produktov, začimb in zelišč ogledati tudi v Botaničnem vrtu. S tem vas želimo spodbuditi, da se sprehodite po vrtu in spoznate vsaj del sestavin, ki se bodo nahajale
na vašem krožniku tudi v naravnem okolju.
Ribja izbira
predjed: Stročnice na tri načine
glavna jed: Postrv na žaru z gratiniranim radičem in mladim krompirjem
za sladek zaključek: sladke breskve pečene na žaru in domač sladoled
Pujs Pujs
predjed: čerkezijski piščanec
glavna jed: nacufana svinjina s pisano zelenjavo in topinamburjem
za sladek zaključek: pita pečena na žaru z domačim sladoledom

Cena menija je 15 € (v to ceno je vključena vstopnina v Botanični vrt, sestavine, priprava jedi in pijača)
Navedeni so predlagani meniji, vendar si lahko sestavite tudi svojo kombinacijo.
DODATNE INFORMACIJE:

Ker gre za manjši in bolj intimen dogodek, smo si vzeli pravico omejiti število mest in pripraviti pogostitev le za
prijavljene.
Večerja bo potekala v dveh terminih. Prva pogostitev bo med 17. in 19. uro, druga pa med 19. in 21. uro.
Če želite biti del izkušnje in okusiti, kaj bo pripravila ekipa Ljubljanskega lonca, zbiramo prijave na info[at]ljubljanskilonec.si do 18. maja oz. do zapolnitve mest. Ob prijavi navedite termin večerje, meni oz. kombinacijo jedi
in število prijavljenih.
Restaurant day je globalni kulinarični dogodek, ko lahko čisto vsak za en dan odpre svojo restavracijo, »food
truck«, stojnico, kavarno ali kaj drugega. Festival poteka štirikrat letno in ga povezujejo zabava, deljenje novih
kulinaričnih izkušenj in uživanje v medsebojnem druženju. Poudarek pa je na ljubiteljski pripravi hrane in jedi, ki se
jih lahko ponudi “gostom”.
Več informacij:
info@ljubljanskilonec.si
www.ljubljanskilonec.si

Hvala lepa za vašo pozornost!

