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CHEF´S TABLE

www.horizontresort.sk

Stretnite a ochutnajte kulinárske umenie TOP šéfkuchárov Slovenska.
Kreativita v kuchyni a láska pridaná do každého sústa.
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CHUTNÁ
KUCHYŇA
BY MARTIN
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SLOVENSKO
- FRANCÚZSKA
KUCHYŇA

Peter
BRACHO

Šéfkuchár s rusínskymi koreňmi je absolventom rôznych
gastronomických stáži a súťaží v zahraničí (Francúzsko,
Česko,Thajsko, Spojené arabské emiráty, Nemecko, Poľsko,
Rusko). Pôsobil v Hoteli Danube, ako šéfkuchár McCain SR, v hoteli
St. Emilion vo Francúzsku. Pracoval 10 rokov ako executive chef v
Sodexo pre Slovenskú republiku. Jeho služby využívajú aj televízie a
pôsobil aj v Teleráne. Obzvlášť obľubuje francúzsku kuchyňu.

Martin Korbelič patrí medzi najznámejších šéfkuchárov na
Slovensku. Pôsobil ako porotca známej súťaže MasterChef, a v
TV relácii Moja mama varí lepšie ako tvoja. Začínal v luxusnej
francúzskej reštaurácii Casablanca a absolvoval niekoľko stáží
vo Francúzsku v michellinovských reštauráciách. Ako šéfkuchár
pracoval v reštaurácii v hoteli Apollo a rozbiehal reštauráciu UFO.
Má mnoho skúseností z rodného Slovenska aj zo zahraničia. Svoje
umenie a kvality dokazoval aj v reštauráciách Camoufl age či Le
Monde Restaurant & Bar. Bol executive chef-om MEDUSA GROUP najväčšej slovenskej gastroskupiny s 30timi reštauráciami. Stal sa
víťazom najprestížnejšej kuchárskej súťaže na svete Bocuse d´Or.
Je zástupcom modernej gastronómie na Slovensku.

Je šéfkuchárom hotela Liptovský dvor, Majster kuchár SR 2016/2017
a víťaz piateho ročníka INTERREGIONAL CULINARY CUP OF EUROPEAN
REGIONS 2019 . Je ambiciózny kuchár, ktorý kladie dôraz na
kvalitu, lokálnosť a čerstvosť potravín. V minulosti varil vo Viedni,
v Nemecku, v reštaurácii šéfkuchára Pavla Pospíšila. Momentálne
sa zúčastňuje na rozbehnutí reštaurácie v Dubaji na EXPO 2020 Warholsbarandbistro v Slovenskom pavilóne.
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SLOVENSKÁ
FÚZIA

Michaela
KRÁLIKOVÁ

Je slovenská foodblogerka, kuchárka či podnikateľka, ktorá sa
stala známa v roku 2012 v talentovej TV Show Masterchef kde
skončila na 2. mieste. Volajú ju aj „Slovenská Masterchef“, keďže
bola najlepším slovenským súťažiacim. Po súťaži, vydala ako jediná
zo súťažiacich vlastnú kuchársku knihu: Otvorila sieť kaviarní a
výrobu koláčov Králiková Cafe & Cakes so sídlom v Malackách.
Pravidelne účinkuje v Televízii Markiza v relácii Teleráno.

