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Saint Barth Gourmet Festival será em novembro - QUE GOSTOSO!

QUE GOSTOSO!





Anúncios

Nouvelle prime élargie à tous
Vous pouvez vous équiper de
panneaux solaires sans débourser
1€ de votre poche
REPORT THIS AD

D

epois de um ano de espera, em decorrência da pandemia de Covid-19, Saint Barthélemy, conhecida carinhosamente pelos
habitués como Saint Barth, no Caribe, organiza a oitava edição do Saint Barth Gourmet Festival 2021. Entre os dias 10 e
14 de Novembro, o destino vai reunir o melhor da gastronomia internacional.
Os hotéis da ilha, como o Rosewood Le Guanahani St.Barth, Le Sereno e Le Tamarin, abrirão as portas para que os chefs
demonstrem seus talentos culinários.
O presidente do Comitê Territorial de Turismo de Saint-Barthélemy, Nils Dufau, explica por meio de um comunicado que “foram
selecionados a dedo 11 chefs de cozinha com renome internacional para preparar suas delícias gastronômicas na ilha. Não há
dúvidas de que esses talentos irão assegurar uma experiência única com a explosão de sabores incomparáveis”.

No alto e acima pratos que estarão no evento na ilha caribenha (fotos divulgação)
Os chefs estrelados do festival são Eric Frechon, Pierre Gagnaire, Arnaud Lallement, Jean-Rémi Caillon, Nicolas Beaumann,
Dimitri Droisneau, Sébastien Vauxion, Marcel Ravin, Juan Arbalaez, Jean Imbert e Matthias Marc.
No total, sete hotéis e quatro restaurantes participarão da atividade. A cerimônia de abertura será no recém aberto Hotel Barrière
Le Carl Gustaf St.Barth no dia 10, às 18h30.
Além dos jantares pilotados pelos chefs nos estabelecimentos parceiros do festival, haverá uma série de atividades paralelas como
a competição de bartenders, corrida dos garçons, concurso de confeitaria e entrega de prêmios aos chefs amadores.
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Para mais informações, clique aqui.

Compartilhe!











CLAUDIO SCHAPOCHNIK
12 DE SETEMBRO DE 2021
# CARIBE, # CHEFS, # COVID-19, # DESTAQUE, # FESTIVAL, # HOTÉIS, # NILS DUFAU, # PANDEMIA, # RESTAURANTES, # SAINT BARTH GOURMET FESTIVAL,
# SAINT-BARTHÉLEMY, # ST. BARTH

Deixe uma resposta
Digite seu comentário aqui...

ANTERIOR

Mercearia da Praça (RJ) traz novos pratos veganos
PRÓXIMO

Maitei Hotel (BA) cria menu de drinques funcionais
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