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Obsah letního vydání

BRNO NA TALÍŘI  
Velké letní menu

Výběrové menu brněnských 
restaurací a bister.  
To musíte ochutnat!

FOOD TRIP Praha
Brňané v Praze 

10 míst, která musíte  
ochutnat.

ZELNÝ TRH 
Nové centrum  
gastronomie? 

Prošli jsme za vás Zelňák.  
Co jsme tam zažili?

FLASHBACK
Osmdesátky v Brně 

Vraťme se o 30 let zpět  
a vychutnejme si socialistickou 
gastronomii.

ZMRZLINOVÝ  
SPECIÁL
Léto patří zmrzlině

Milujeme zmrzlinu.  
Kde koupit opravdu dobrou?

PIVO / tipy  
Letní pivní menu  

Pivní fenomény představí 
Lukáš Provazník  
z Ochutnávkové pivnice.

KOKTEJLY / tipy
Trendy letních koktejlů  

Drinky pro vás namíchá  
David Švábenský  
z Bar akademie Brno.

VÍNA / tipy
Výlety za vínem  

Poradíme, za jakými víny 
vyjet na jižní Moravu.

GASTROMAPA
Mapa a adresář

Podniky, kam stojí  
za to zajít.

KAM NA SNÍDANI?   
Nejchutnější start dne  
ve městě

Od kávy s dortíkem  
až po opulentní hodokvas  
v anglickém stylu.

JÍDLO Z DÁLKY
Obchody s cizokrajnými 
potravinami 

Chutě z celého světa  
u vás doma na talíři!

ANKETA 
Cesta z města  
za dobrým jídlem 

Gastroturistické tipy  
brněnských osobností.

Letní průvodce  
brněnskou gastronomií 

vychází tiskem 
i on-line již v červenci!
Po jarním půstu přichází léto plné hojnosti. 
Připravujeme 9. pokračování magazínu  
FOOD DRINK BRNO, které vyjde již v červenci 
jako prémiový tištěný časopis a on-line rubrika  
na lifestylovém webu www.planetabrno.cz.  
Zveme vás tímto ke společnému stolu.  
Na naší hostině podáváme to nejlepší,  
co brněnská gastronomická scéna nabízí.  
Tohle vydání bude výjimečné. Všichni za sebou 
máme nelehké jaro. Pozvěme nyní společně 
celé Brno na dobré jídlo a pití! Magazín FOOD 
DRINK BRNO je tu pro vás.

Dobrou chuť přeje 
redakce FOOD DRINK BRNO

www.planetabrno.cz/fooddrink       
fb.com/fooddrinkbrno      
instagram.com/food_drink_brno

FOOD DRINK BRNO léto 2020
 termín vydání 27. 7. 2020   
 uzávěrka podkladů 20. 7. 2020
 náklad 20 000 ks
 počet stran 80
 obsah v češtině a angličtině
  distribuce v infocentrech, gastro provozech,  
kulturních a společenských zařízeních,  
hotelech, meziměstských autobusech, 
celkem 350 míst
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