
aneb patent na nejlepší kávu

aneb patent na nejlepší kávu

aneb patent na nejlepší kávu
aneb patent 

na nejlepší kávu

Filtrace — fenomén v přípravě výběrových káv 

Cup tasting a vídeňká káva

11. 8. 2010

Restaurant Hansen od 17. do 24. 00. hod.

Cup tasting a vídeňká káva
fenomén v přípravě výběrových káv

Téma: Filtrace

Cup tasting a vídeňká káva

Restaurant Hansen od 17 do 24 hod

Oceníte poctivou kávu inspirovanou tradicí rakousko-uherské monarchie? 

Přjďte do Besedního domu – v centru Brna na Husově ulici. 

11. 8. 2010
Cup tasting a vídeňká káva

fenomén v přípravě výběrových káv

Téma: Filtrace

Restaurant Hansen od 17 do 24 hod
Oceníte poctivou kávu inspirovanou tradicí rakousko-uherské monarchie? 
Přjďte do Besedního domu – v centru Brna na Husově ulici. 

Program:

Cup tasting. Degustátorský akt pro návštěvníky spojený s hodnocením vzorků jednodruhových káv.
Tradiční vídeňské kávové receptury a jejich příprava.
Brew bar - filtrační bar pro jednodruhové kávy.
Chemex a Hario - ukázky atraktivních filtrací kávy pro domáci použití.
Bunn - profesionálni filtrace kávy.

Soutěže o ceny pro účastníky a děti.
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Poezie:
Vítrholc
Muzika:

Dj Funk 
Halen

Partneři:
La bohéme café

EISKON
Bazzara

Minor coffee shop, 
Brno

Krmítko
Restaurant Hansen
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Poezie: Vítrholc 
Muzika: Dj Funk Halen

Partneři:
La bohéme café
EISKON
Bazzara
Minor coffee shop, Brno
Krmítko
Restaurant Hansen

Pozice:
RESTAURANT HANSEN
Besední dům
Komenského námětí 8
Brno střed


