
Champagne! Už jen vyslovení toho slova vyvolá v každém z nás pocit radosti, oslav, 
lehkého opojení, noblesy…
Ale známe skutečně region, kde se od 17. století produkuje šampaňské víno?
Máme představu o slavné a dramatické historii regionu Champagne, o krajině, kde 
se mísí křídové plošiny a zalesněná údolí, o umělcích dob minulých či současných, 
o regionálních delikatesách? A známe skutečně ono « art de vivre » spojené s tímto  
„vínem vín“?
Tímto kulturním a gastronomickým večerem inspirujícím se regionem Champagne 
zahajuje Francouzsko-česká obchodní komora první etapu putování po regionech 
Francie. 
Večer věnovaný oslavě tohoto jedinečného vína a regionu bude probíhat v barok-
ních sálech Buquoyského paláce. V průběhu večera se budou střídat vystoupení 
výjimečných umělců s ochutnávkami těch nejtypičtějších delikates kraje Cham-
pagne, aby se spojily v umělecké dílo, skutečné a zároveň nehmatatelné, vystihující 
samu podstatu tohoto typického regionu.

Čtyři gastronomická zastavení 
připravená šéfkuchařem Jean-Paul Manzacem, bývalým šéfkuchařem Mariottu 
a Brasserie M v Praze, kde nedávno otevřel Bistro M a Boucherie Moderne.

Kanapky ze sýrů Chaource a Langres s medem a octem z Remeše
Duo z ardenské a remešské šunky na chřestovém carpacciu se zálivkou ze šampaň-
ského a remešské hořčice
Kýta z jehněte chovaného v Ardenách s kůrkou z hořčice a remešského medu 
na čočkovém lůžku ze Champagne a konfitu z Boulettes de Bucy
Malinová šarlota s růžovými piškoty z Remeše s karamelovou omáčkou z Champagne

vína
Champagne Laurent Perrier – aperitiv
Champagne André Chemin

tři kulturní zážitky
Ensemble Tiburtina – Hana Blažíkova, Barbora Sojková, soprány
Písně truvérů ze Champagne:  
Thibault de Champagne, Gace Brulé

Magali Wherung, designer – En partenariat avec l’Ecole Supérieure d’Art et de 
Design, Remeš 
– Kulinářský design: instalace a vystoupení s jitrnicemi z Réthelu

Duo Berger/Pedon 
Jean-Baptiste Berger – saxofon, Emmanuel Pedon – piano (Remeš):
Wayne Shorter, Bill Evans, Keith Jarett…

– – –
Poplatek činí 2 000 Kč bez DPH pro členy a 3 000 Kč bez DPH pro nečleny. Úhradu 
účastnického poplatku Vám budeme fakturovat po konání  akce. Zrušeni přihlášek 
přijímáme do dvou dnů před termínem konání akce, pote Vám budeme nuceni účto-
vat storno ve výši 100% účastnického poplatku.
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