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HOSTINEC U CIBOUŠŮ 
vyhlašuje na 21. 12

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ POMAZÁNKU

Srdečně Vás zveme na soutěž o nejlepší 

Neváhejte a přijďte se k nám podělit o

ochutnat soutěžní vzorky a podílet se na hodnocení.

Pravidla:

• množství vzorku 300 až 400g (lze přinést i více druhů)

• registrace vzorků do 18:00

• zápisné je 50 Kč pro soutěžící a 75 Kč

vzorku  

• anonymní hodnocení (každý bude mít 3 hlasy, které může libovolně 

přidělit jednomu nebo více vzorkům)

• hodnotit budou všichni přítomní (laická porota)

Na závěr večera bude vyhodnocen podle počtu hlasů nejlepší 

(bramborový salát) roku 2016 a autorství jednotlivých vzorků bude 

zveřejněno. Vítěz laické poroty má právo (které je vlastně zároveň 

povinností) objednat všem účastníkům soutěže vítězného panáka. K tomu 

má k dispozici polovinu zápisného.

Kdo máte o účast zájem, hlaste se nejlépe hned, nejpozději do 2

osobně nebo na mail cibousi@cibousi.eu nebo telefonicky na 604

 

Budeme rádi, když tuto zprávu pošlete dál.
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HOSTINEC U CIBOUŠŮ  
vyhlašuje na 21. 12. v 19:00 

O NEJLEPŠÍ POMAZÁNKU

soutěž o nejlepší pomazánku nebo bramborový salát

přijďte se k nám podělit o své kuchařské umění nebo alespoň 

rky a podílet se na hodnocení. 

množství vzorku 300 až 400g (lze přinést i více druhů) 

e vzorků do 18:00 hod 

pro soutěžící a 75 Kč pro ochutnávače bez 

anonymní hodnocení (každý bude mít 3 hlasy, které může libovolně 

přidělit jednomu nebo více vzorkům) 

všichni přítomní (laická porota) 

Na závěr večera bude vyhodnocen podle počtu hlasů nejlepší 

roku 2016 a autorství jednotlivých vzorků bude 

zveřejněno. Vítěz laické poroty má právo (které je vlastně zároveň 

povinností) objednat všem účastníkům soutěže vítězného panáka. K tomu 

ispozici polovinu zápisného. 

Kdo máte o účast zájem, hlaste se nejlépe hned, nejpozději do 2

osobně nebo na mail cibousi@cibousi.eu nebo telefonicky na 604

Budeme rádi, když tuto zprávu pošlete dál.
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O NEJLEPŠÍ POMAZÁNKU 

nebo bramborový salát. 

své kuchařské umění nebo alespoň 

 

ochutnávače bez soutěžního 

anonymní hodnocení (každý bude mít 3 hlasy, které může libovolně 

Na závěr večera bude vyhodnocen podle počtu hlasů nejlepší pomazánka 

roku 2016 a autorství jednotlivých vzorků bude 

zveřejněno. Vítěz laické poroty má právo (které je vlastně zároveň 

povinností) objednat všem účastníkům soutěže vítězného panáka. K tomu 

Kdo máte o účast zájem, hlaste se nejlépe hned, nejpozději do 20. 12. 2016 

osobně nebo na mail cibousi@cibousi.eu nebo telefonicky na 604 236 550. 

Budeme rádi, když tuto zprávu pošlete dál. 


