
   

 

 

 

 

 

 

 

Ambassade de France en République tchèque 

 

Goût de France / Good France 2019 

 

 
 

Na 5000 šéfkuchařů ve 150 zemích světa na 5 kontinentech: 5. ročník gastronomické oslavy 

francouzské kuchyně Goût de / Good France se letos - 21. března - ponese v provensálském 

duchu! Se svými menu inspirovanými Francií se zapojí také více než dvě desítky českých 

restauratérů. Vybraná jídla pak mohou servírovat dle vlastního uvážení i v následujících 

dnech.  

 

V roce 2019 si tento projekt klade za cíl odpovědný rozvoj prostřednictvím odpovědné 

gastronomie (závazek šéfkuchařů k ochraně planety).  

 

Kdy a kde se koná tisková konference? 
 

Tisková konference za účasti restauratérů a velvyslance Francie proběhne 6. března 2019 ve 

14:30 na Francouzském velvyslanectví v Praze (Buquoyský palác, Velkopřevorské náměstí 

486/2, Praha-Malá Strana). 

 

Svou účast prosím potvrďte předem do 4. března 2019 na: 

katerina.etrychova@diplomatie.gouv.fr  

 

http://uk.france.fr/en/gout-france-good-france


Kdo je kmotrou letošního ročníku? 
 

Patronát přijala paní Chantal Poullain. K tématu letošního ročníku – Provence – má osobně 

velmi blízko, protože právě odtud pochází. 

 

Jak budou jednotlivá menu vypadat? 
 

Každé menu dá vyniknout rozmanitosti francouzské gastronomie, přičemž každý šéfkuchař ho 

může přizpůsobit nabídce kvalitních produktů místního trhu. Menu musí vycházet z receptu 

inspirovaného francouzským know-how. Předepsané chody: předkrm, hlavní jídlo, výběr sýrů 

(může být nahrazen druhým dezertem), dezert, francouzská vína a šampaňské. 

 

Které restaurace se letos zúčastní? 
 

À Table!        La Bouchée Gril 

Alchymist Club Restaurant     La Villa 

Benada Restaurant (Clarion Congress Hotel Ostrava) Merlot – Zastávka 

Bílá kráva       Park Hotel Hradec Králové 

Bistro Magdalene      Pivovarské domy 

Bistro Piano       Pot au feu 

Bistrot de Papa      Restaurace Aquarium 

Café 35       Restaurace Ve vilách 

Café Záhorský       Thir 

Chez Catherine      Tusculum 

Francouzská restaurace Art Nouveau    

 

Kde se budou objevovat průběžně další informace o akci? 
 

V České republice budou o události na svých facebookových a twitterových účtech aktivně 

komunikovat Francouzské velvyslanectví, Francouzský institut v Praze a Atout France. 

 

Vybrané restaurace budou moci využít rozsáhlé mezinárodní komunikační strategie, jež 

umožní šéfkuchařům, kteří se projektu zúčastní, zvýšit přidanou hodnotu své kuchyně i svého 

know-how všude ve světě, a to díky aktivní podpoře velvyslanectví, Atout France a 

mediálních partnerů France Media Monde, TV5 Monde, JC Decaux.  

 

Sledujte nás už teď: 
 

Facebook: https://www.facebook.com/FrancePrague/  

Twitter: https://twitter.com/France_CZ 

 

Nenašli jste odpověď na svou otázku? Ozvěte se! 

 

Francouzské velvyslanectví v Praze 

Kateřina Etrychová 

manažerka komunikace 

00420 736 531 105 

katerina.etrychova@diplomatie.gouv.fr 

Twitter: @KatkaEtrychova 

 
 

https://www.facebook.com/FrancePrague/
https://twitter.com/France_CZ
mailto:katerina.etrychova@diplomatie.gouv.fr
https://twitter.com/KatkaEtrychova

