Kulturní a kulinářské akce EAT ART GALLERY 2017
Akce nabízíme během otevírací doby:
Zimní období: pátek 14-21hod, sobota 12-22hod, neděle a svátky 12.00–19.00 hod.
Od dubna: čtvrtek – pátek 16.00–22.00 hod., sobota, neděle a svátky: 12.00–22.00 hod.
nebo na objednávku individuelně mob. 724 900 204 a info@eatartgallery.eu
10.– 12. 2. a 17.-19.2. 2017 / Valentýnské romantické separé
Menu: Ústřice s citrónem v rukolovém hnízdečku, Humří salát, Pivní polévka pro zamilované, Steaky lásky s chřestem,
Čokoládové tiramisu s vaječným koňakem, Lahev značkového vína

Cena kompletního menu 698,- Kč/osoba
Zájemcům o poskytnutí mileneckého azylu nabízíme:
Ubytování se snídaní s 30% slevou + láhev sektu zdarma
Vzhledem k malé kapacitě prosíme o reservaci pokojů a menu na info@eatartgallery.eu

25. a 26. 2. 2017 / Fašank – „Svátek obžerství“
Od 12.00 do 19.00 hodin. Vezměte s sebou dobrou náladu, masky vítány
Pro hosty naší galerie bude připraven bohatý teplý i studený bufet:
Černá polévka, jitrničky, jelítka, ovárek, tlačenka, gulášek, pečínka, zelíčko, knedlíčky atd.
Nebudou chybět ani tradiční koblížky
Cena bufetu: dospělí 260, - Kč; děti od 6–14 let 100,- Kč; děti do 6 let zdarma

3. - 12.3.2017 / Pudingové hody našich babiček
Každou sobotu a neděli 4.+ 5. a 11+12.3. 2017 / pořádáme workshopy pro zájemce:
Pikantní i sladké pudingy a jiné dobrůdky, které si můžete ve workshopu připravit s námi vždy
od 10.30 do 12.30 hodin. Navíc obdržíte prastaré recepty. Reservace nutná na info@eatartgallery.eu
Cena workshopu: 180,- Kč / osoba + spotřeba
25.–26. 3. 2017 / Svátek příchodu jara
Jarní eat art / nechte se překvapit / doprovázet bude příjemná hudba a čtení
Od 12.00 do 19.00 hodin bude připraven bohatý teplý i studený eat art bufet z jarních plodů.
Cena bufetu: dospělí 260,- Kč; děti od 6–14 let 100,- Kč; děti do 6 let zdarma
13. 4. –17. 4. 2017 / Velikonoční radovánky s velikonočním trhem a tradičním menu
Workshopy k zhotovení tradičních velikonočních dárků a pokrmů. Připraven bude i velikonoční trh.

Čtvrtek 13. dubna od 15.00 do 17.00 hodin
Pečení velikonočních beránků + perníčků

Pátek 25. dubna od 15.00 do 17.00 hodin
Barvení a zdobení velikonočních vajíček

Sobota 26. dubna od 10.00 do 12.00 hodin
Pečení velikonočních mazanců, hnízdeček s vajíčky a zapékání šunky do chleba

Na velikonoční neděli a pondělí podáváme tradiční velikonoční snídani a oběd.
Těšíme se na Vaši hojnou účast na workshopech, i Vaši návštěvu v restauraci.
Účast na workshopech je vzhledem k omezené kapacitě a obstarání výrobního materiálu nutno rezervovat
do 8. dubna 2017 na info@eatartgallery.eu
Cena workshopu: dospělí 140,- Kč, děti 60,- Kč + cena za materiál dle spotřeby a výběru.
Vzniklé výtvory budou Vašim vlastnictvím. Děti jsou vítány.
27.4 - 7.5. 2017 / Co vařila ráda Frida Kahlo
Mexické kulinářské speciality ze sbírky jejich receptů.

18. 5.– 28.5. 2017 / Kosmatice
Sladké i slané zapomenuté speciality z květů černého bezu.
8.- 18.6. 2017 / Co vařil rád Henri de Toulouse-Lautrec
Francouzské kulinářské speciality ze sbírky jeho receptů, od Bouillabaisse po holubi s olivami.
29.6 – 9. 7. 2017 / Knedloviny
Knedlíčky ovocné, knedlíky masové, teplé i ledové.
16.-17.7. 2017 / Vídeňská kuchyně
V rámci Festivalu národů Podyjí podáváme speciality vídeńské kuchyně, v sobotu stánek na Náměstí.
27.7.–6. 8. 2017 / Waffloviny
Pikantní i sladké Waffle pro labužníky.
3.–27. 8. 2017 od 19 do 20 hodin / „Cocktails

Happy hour“ (dva za cenu jednoho)

9. 8. - Letní bleší trh 2017
Každou poslední ned li v dannem m síci plánujeme od 10 do 15 hodin "blešák" p ed EAT ART GALLERY,
Kapucínská 1, Mikulov. Kdo má zájem sám také nabídnout n jaké zboží, (místo zdarma), kontaktujte nás na:
info@eatartgallery.eu
31.8. –24. 9. 2017 / Dýňoviny
Dý ové speciality od polévky, p es ragú, k mou ní ku - pro vegetariány i pro masojedlíky.
2.–3. 9. 2017 / Vaření povidel
Připravujeme pro Vás a s Vámi vaření povidel, spojené s předčítáním knih, vyprávěním a popíjením non
stop, aby se povidla povedla a hlavně nepřipálila. Začátek v sobotu v 16 hodin a konec doufejme v neděli v
ranních hodinách. Nezapomeňte si vzít s sebou skleničku na výslužku.
8.–10. 9. 2017 / Hodokvas
V rámci mikulovského Pálavského vinobraní nabízíme před i v EAT ART GALLERY, v Kapucínské uličce 1,
Mikulov lisování čerstvého moštu, burčák, nealko nápoje pro Vaše ratolesti, chlebíky s jablkovým sádlem a
jiné dobrůtky, ale také čerstvé buchty pro milovníky sladkých pokrmů.
19. 10. –5. 11. 2017 / Kdouloviny
Speciality z kdoulí sladké i pikantní - pro gurmány.
9. –19. 11. 2017 / Martinské hody
Husí a kačení dobrůtky. Svatomartinská vínka.

