
Петък 1.11: България
•	 	Семинар	и	дегустация	на	вино, представени 

от Стефка Свещарова (Президент на Българската 
асоциация на сомелиерите и виноценителите)

•	 	Фолклорна	програма		– ще ни гостуват две баби 
от Горно Драглище и ще представят автентичен 
български фолклор и традиции

•	 	Коктейлно	парти:	изискани вина, в съчетание с 
уникални коктейлни хапки, приготвени от именити 
шеф-готвачи от „Българската асоциация на 
професионалните готвачи”: 

  -  Андре Токев - Иван Манчев - Андрей Стоилов 
(Кемпински Хотел Зографски, София) - Петър 
Йоргов (“Di Wine”ресторант–Варна, Готвач №1 
на България за 2009) - Ивайло Димитров (1-
во място в Националната кулинарна купа 2011) - 
Милен Панев (Готвач №1 на България за 2012) - 
Павлина Евтимова (Главен сладкар в ресторант 
“Captain Cook”) - Александър Иванчев (Сладкар 
на Годината за 2013 в България) - Специален 
гост: Благой Рагин (Президент на Българската 
хотелиерска и ресторантьорска асоциация)

•	 Ди	Джей	парти
•	 	Лате	изкуство: презентация на изкуството на 

приготвяне на кафе, представена от Йордан 
Дъбов (Президент на Асоциацията на българските 
баристи)

Събота 2.11: България*
•	 	Семинар	на	тема	вина, с водещ Стефка 

Свещарова (Президент на Българската 
асоциация на сомелиерите и виноценителите) 

•	 	Тайните	на	манастирската	кухня, 
презентация на отец Epifanios от Mount Athos

•	 	Дегустационна	вечеря, приготвена от шеф-
готвач Петър Йоргов (ресторант “Di Wine” Варна 
Готвач №1 на България за 2009 г.): Традиционна 
българска кухня представена в гурме вариант

•	 	Изкуството	на	приготвяне	на	кафе, 
представено от Йордан Дъбов (Президент на 
Асоциацията на българските баристи) 

•	 Ди	джей	парти

*  Част от приходите през този ден ще бъдат дарени за 
благотворителност, инициативата се организира съвместно с 
Международен Женски Клуб София

Петък 8.11: Ориент
•		Семинар	на	тема	вина, с водещ Стефка 

Свещарова (Президент на Българската асоциация на 
сомелиерите и виноценителите) 

• 	Ориенталско	меню	съчетано с вино и приготвено 
от шеф-готвачите Тони Иванов (ресторант “Forum” 
– Стара Загора) и Петър Йоргов (ресторант “Di 
Wine” – Варна / Готвач №1 на България за 2009 г) 

•	 	Ди	джей	парти	след вечеря
•	 	Лате	изкуство: Изкуството на приготвяне на 

кафе, представено от Йордан Дъбов (Президент 
на Асоциацията на българските баристи 

Събота 9.11: Сицилия
•	 	Семинар	на	тема	вина, с водещ Стефка 

Свещарова (Президент на Българската асоциация на 
сомелиерите и виноценителите) 

• 	Дегустационно	сицилианско	меню	съчетано с 
италиански вина и приготвено от шеф – готвачите 
Прокопио Гаетано от Сицилия и Петър Йоргов 
(ресторант “Di Wine”–Варна / Готвач №1 на България за 
2009 г) 

•	 	Парти	с	италианска	музика	след вечеря
•	 	Лате	изкуство: Изкуството на приготвяне на 

кафе, представено от Йордан Дъбов (Президент 
на Асоциацията на българските баристи

Петък 15.11: Франция
•	 Дегустация	на	вина
•	 Дегустация	на	коняк
•	 	Дегустационно	френско	меню	съчетано с 

френски вина и приготвено от шеф – готвачите 
Димо Димов (бил е главен готвач на ресторант 
“Crocodile” с 3 звезди „Мишлен” - Франция, /собственик 
на компания за кетъринг в София) и Петър Йоргов 
(ресторант “Di Wine”-Варна / Готвач №1 на България 
за 2009 г) 

• Ди	джей	парти-след	вечерята, дегустация на 
коктейли, приготвени с коняк и пури

Събота 16.11: гърция
•	 	Дегустация	на	традиционни	гръцки	напитки	и	
вина

•	 	Състезание: “Разпознай гръцките подправки 
само по аромата им!”

•	 	Уроци	по	готварство	и	сладкарство
•	 	Дегустационно	гръцко	меню	приготвено от 

шеф-готвачи от Гръцкия клуб на Главните готвачи 
и Петър Йоргов (ресторант “Di Wine”, Варна / Готвач 
№1 на България за 2009 г) 

•	 	Парти	с	гръцка	музика	след	вечеря
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интересни занимания по време на Фестивала:
•  Всяка седмица в дните от неделя до четвъртък предлагаме дегустационни вечери, приготвени 

от шеф –готвачите на  Премиер Лъкшъри Маунтин Ризорт съвместно с гост-готвачите. Предла-
гаме  възможност и за организиране на интересни занимания  като посещение на винарни, по-
сещение на традиционна българска къща в Горно Драглище, посещение на запазилото духа 
на времето  село Ковачевица и още много  други изненади!

• 	Всяка Неделя (3/11, 10/11 & 17/11) ще имате възможност да посетите  базар на местни проду-
кти, където  производители от региона ще представят и предлагат продуктите си.

Вината	са	осигурени	с	подкрепата	на:

Втори Гастрономически Фестивал Премиер - меню

1-17 нОември 2013, БанСкО
Премиер Лъкшъри маунтин ризорт
обичате ли добрата кухня?
Гастрономически Фестивал Премиер е Вашето място!
Известни  шеф - готвачи от България и Европа ще предложат уникални менюта и  ястия от 
най-вкусните и атрактивни  кухни на различни националности  в допълнение с изискани 
вина от цял свят, ароматни коняци, забавни партита, курсове по сомелиерство, дегустации, 
събития, изложение на местни продукти и още много интересни изненади. В продължение 
на миналогодишния успех на събитието тази година в Премиер са подготвили богата  
програма с разнообразни занимания за всички любители на кулинарията и обещават 
вълнуващо пътешествие в света на кухните на различни националности.


