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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Mikulovský gourmet festival vzdal hold kuchyni Dietrichsteinů 

Termín konání 2. června - 5. června  2016 
Sedmého ročníku se zúčastnilo celkem 2285 návštěvníků jednotlivých restaurantů. 
Sedmý ročník MIKULOV GOURMET FESTIVALU, byl připomínkou třetího vlastníka 
mikulovského panství knížete Maxmiliána II. Dietrichsteina (1596–1655), synovce kardinála 
Františka Dietrichsteina. Kníže Maxmilián, nositel řádu Zlatého rouna, hofmistr císařovny 
Eleonory (1598–1655), druhé manželky císaře Ferdinanda II. (1578–1637), zodpovídal i za 
skladbu jídel a výběr hostů k císařovnině stolu. Podávaná jídla byla vzpomínkou na opulentní 
barokní hostinu.  
Novinkou letošního ročníku byly také restauranty v Sala terreně a Romantický restaurant v 
Zámeckém sklepení v nově opravené zámecké zahradě, těmito místy organizátoři navázali na 
snahu pánů z Dietrichsteinu o sepětí člověka s krajinou a současně o vnímání země jako 
bohaté zahrady, která člověku přináší své plody.  
Přípravu jídel podávaných během festivalu měli tradičně na starosti členové Národního týmu 
kuchařů a cukrářů České republiky - Jan Horký, Martin Svatek, Mirek Husák, Jaroslav 
Kozdělka, Patrik Bečvář, Petr Vlásek a Radek David.  
Tentokrát dostali za úkol připravit menu, která všechny návštěvníky MIKULOV GOURMET 
FESTIVALU přenesla do období baroka.  
Festivalové menu vedle již zmíněných restaurantů v Sala terreně a Romantickém restaurantu 
v Zámeckém sklepení  nabízelo  dalších pět mikulovských restaurantů -  Restaurant Hotel 
Maroli***, Restaurant v zámecké vinárně, restaurant v Hotelu Galant****, Restaurant 
Marcela Ihnačáka v Boutique Hotelu Tanzberg a restaurant v Rodinném Vinařství Mikulov. 
 
Hotel Marcinčák*** byl v letošním roce místem pro setkávání partnerů, sponzorů a 
festivalových V.I.P. hostů. Šéfkuchař Hotelu Marcinčák*** Vít Kadrnka připravil pro hosty 
finger food. Hosté také navštívili gentleman´s club, kde si užili doutníky a kubánské rumy.   
O nevšední zážitky v gentleman´s clubu se postarala Michaela Stanislavová. 
 
Festival je unikátní v tom, že klade důraz na maximální kvalitu a profesionalitu. Jednotlivá 
menu jsou na základě zadání organizátora připravována našimi nejlepšími kuchaři, členy 
Národního týmu AKC ČR, kteří reprezentují Česko na mezinárodních gastronomických  
soutěžích. Každoroční téma festivalu  vychází z historických kuchyní Mikulovska s odkazem 
na konkrétní historické osobnosti a události. Již koncem léta obdrží kuchaři zadání pro 
přípravu menu následujícího ročníku. Počátkem roku probíhá zkušební vaření navržených 
menu, kdy se menu „doladí“ do posledních detailů a snoubí se s těmi nejlepšími moravskými 
víny tak, aby se docílilo maximální harmonie. 
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Počet restaurantů je dán počtem členů Národního týmu a počet menu v jednotlivých 
restaurantech je od prvního ročníku omezen na maximálně 150 menu denně a účastníci se 
musí závazně registrovat. Jedině tak je možné zajistit, aby každý návštěvník dostal maximální 
kvalitu pokrmů při perfektním servisu. Velký důraz je také kladen na úroveň a kvalitu obsluhy 
a estetiku prostředí. Každý restaurant je tématicky vyzdoben a hosteska, která hosty vítá a 
uvádí k tabuli, je oděna v originálním kostýmu. Festival je určen nejen k představení 
gastronomie a vína, ale také mimořádné historie Mikulova, jeho památek, umění a nevšední 
vinorodé krajiny lemované vápencovými bradly. Pěší procházka mezi jednotlivými 
restauranty je skvělou volbou jak Mikulov skutečně zažít a poznat všechna jeho romantická 
zákoutí. 
Po celou dobu konání Gourmet tour jsou také návštěvníkům k dispozici festivalová vozidla, 
která je na přání dopraví do požadovaného festivalového restaurantu.  
  
Sedmý ročník MIKULOV GOURMET FESTIVALU jednoznačně naplnil očekávání a potvrdil, že 
je jedinečným projektem, který si drží mimořádnou kvalitu a originalitu. Získal si renomé u 
tuzemských i zahraničních gurmánů. Úspěšně se daří rozvíjet spolupráci s producenty vysoce 
kvalitních regionálních surovin, kteří mohou své produkty představit v mimořádných 
kulinářských variacích. Český národní kuchařský tým je garantem vysoké kvality a 
profesionality. Festival jednoznačně pomáhá nalézt novou identitu jihomoravské tradiční 
kuchyně a svojí úrovní nastavuje laťku velmi vysoko. Kvalita a čerstvé lokální suroviny, to je 
jediná správná cesta jak gastronomicky pozvednout celý region.  Pouze kvalitní gastronomie 
může vyvolat poptávku po regionálních produktech. Celý proces návratu k lokálním 
produktům je teprve na začátku a jistě ještě nějakou dobu potrvá, než mikulovsko získá 
věhlas jiných světových oblastí.  Město Mikulov se právě díky MIKULOV GOURMET 
FESTIVALU stává synonymem pro kvalitní regionální kuchyni a naší ambicí, je aby se celý 
region v příštích letech stal oblíbeným místem pro setkávání gurmánů. 
 
MIKULOV GOURMET FESTIVAL 2017 se již připravuje a bude se konat 2. – 4. června 2017.   
Podávaná jídla budou opět vycházet z kuchyně rodu Dietrichsteinů. Tentokrát budeme 
čerpat z receptů Ferdinada Josefa - 2. knížete z Dietrichsteina, moravského zemského 
hejtmana, hofmistra císařovny, tajného rady a nositele Řádu zlatého rouna. 
 
Osmý ročník přinese opět řadu novinek, přesto prvořadým úkolem zůstává udržet vysokou 
kvalitu a jedinečnost. Jen tak bude mikulovský Gourmet tour  lákavou příležitostí poznat 
moravská vína společně s moravskou tradiční kuchyní jak pro návštěvníky z ČR a Evropy, tak i 
návštěvníky z jiných kontinentů. Je to jedinečná příležitost propagovat moravská vína 
propojením s gastronomií, historií, uměním a překrásnou vinorodnou krajinou. 
 
Velké poděkování všem partnerům akce.       
  
Ing. Petr Marcinčák 
 
Kontakty: 
GOURMET FESTIVAL MIKULOV z. s. 
K VÁPENCE 69, 692 01 MIKULOV 
Email: info@mgfest.cz, web: www.mgfest.cz 


