Începe Street FOOD Festival Oradea
Dragi gurmanzi orădeni, sperăm că v-ați pregătit apetitul, deoarece în perioada 18 - 21
Mai 2017 vă dăm întâlnire în Piața Unirii cu peste 40 de vendori pregătiți să vă testeze
simțurile. Bucătarii au început deja pregătirile pentru cel mai delicios eveniment de
street-food din România. E timpul să spunem start turneului culinar Street FOOD Festival
care va ajunge anul acesta în 9 orașe: Oradea, Iași, Sibiu, Arad, Cluj-Napoca, Brașov, AlbaIulia, Timișoara și Bacău.
“Doar câteva zile ne mai despart de un weekend plin cu bunătăți. Avem peste 40 de
bucătării în care se vor prepara delicatese din întreaga lume, de la burgeri și noodles,
până la quesadilla sau gulaș, înghețată și clătite și bineînțeles o mulțime de alte rețete
de street-food. Anul acesta am reușit să aducem câte puțin din toate colțurile lumii și să
construim un concept culinar desăvârșit. Promitem o experiență aparte, atât prin prisma
mâncărurilor oferite cât și prin intermediul activităților gândite. Am reușit să dezvoltăm
foarte mult acest fetival și ne bucurăm să vedem că zi de zi ne contactează noi bucătari
care au decis să investească în bucătării de tip street-food. E o realizare imensă pentru
noi și nu putem decât să mulțumim tuturor celor care ne sunt aproape, de la autorități,
sponsori, parteneri, chefi bucătari și bineînțeles public gurmand.” - Constantin Covaliu Manager, Street FOOD Festival
“Streed FOOD Festival este din punctul nostru de vedere, unul din cele mai interesante și
frumoase evenimente din România. După succesul din 2016, când caravana Street FOOD
Festival a fost inclusă în cadrul festivalului Toamnei Orădene, anul acesta suntem bucuroși
să găzduim, în cel mai elegant centru istoric al unui oraș din Romania, cel mai gustos
festival culinar de stradă pe care-l avem la nivel național.
Ne bucurăm că Oradea găzduiește Street FOOD Festival și suntem siguri că prin
profesionalismul și creativitatea echipei Why Not, acest eveniment va contribui la
creșterea calității evenimentelor organizate în Oradea.” - Mihai Jurca, director executiv,
Asociația pentru promovarea turismului din Oradea și regiune.
Street FOOD Festival îl va readuce la Oradea și pe ingeniosul bucătar Chef Foa, devenit și
ambasadorul festivalului. Acesta va oferi un show culinar live și va pregăti alături de echipa
de la Stradale și Flavours rețete pline de savoare. Alături de ei vor fi la cuptoare și grătare
și chefi bucătari de la Cimbru, Camionetta, Elemozsia, Kaufland Bus și mulți alții. De

asemenea, cum mâncarea bună trebuie așezată lângă o băutură răcoritoare, gurmanzii vor
putea degusta și soiuri alese de vin de la Crush Wine Bar sau ReWine, sau, de ce nu, un
pahar de Prosecco de la Prosecco Van. Lista completă cu toți vendorii prezenți la Street
FOOD Festival Oradea este dispinibilă accesând: http://streetfoodfestival.ro/street-foodfestival-oradea-2017/
Ce putem asculta la Street FOOD Festival Oradea?
Piața Unirii va găzdui cu ocazia festivalului și o scenă pe care vor urca artiști
internaționali. Programul este următorul:
Joi, 18 Mai 2017:
●

Rogvaiv (ROU) - 12:00

●

Adriano Trindade(BRA) - 17:30

●

Soul Serenade (ROU) - 19:00

●

JazzyBIT (ROU) - 20:30

Vineri, 19 Mai 2017:
●

Dubase - 12:00

●

Amalia Gaiță (ROU) - 17:30

●

Heion and The Echo Bits (ROU) - 19:00

●

FUNKorporation (ROU) - 20:30

Sâmbătă, 20 Mai 2017:
●

Radio joi - 12:00

●

Márton Hangácsi (HUN) - 17:30

●

Window (HUN) - 19:00

●

Moon Museum (ROU) - 20:30

Duminică, 21 Mai 2017:
●

Klaus EB - 12:00

●

Animo (HUN) - 17:30

●

Rozina Pátkai (HUN) - 19:00

●

The Mono Jacks (ROU) - 20:30

Care este programul Street FOOD Festival Oradea?
Joi - Vineri - 12:00 - 23:00
Sâmbătă - Duminică - 10:00 - 23:00

În toate cele 4 zile de festival iubitorii domeniului culinar sunt invitați să profite de
experiența Street FOOD Festival. Atât cei mici cât și cei mari vor avea pregătite activități
special gândite astfel încât experiența festivalului să fie pe placul tuturor.

Ne vedem în Piața Unirii în perioada 18 - 21 Mai, dragi gurmanzi, la Street FOOD Festival
Oradea.
Street Food Festival este un eveniment realizat de Agenția Why Not & Flavours,
prezentat de Kaufland România, savurat cu Staropramen.
Street FOOD Festival Oradea este un eveniment realizat cu sprijinul Primăriei
Municipiului Oradea prin Asociația pentru promovarea turismului din Oradea si regiune
(Visit Oradea).
Despre Street Food Festival
Street FOOD Festival a fost o idee dospită timp de mai bine de 2 ani de către iniţiatorii
proiectului care și-au dorit să popularizeze în România un eveniment în aer liber dedicat
mâncării spectaculoase gătite și servite în stradă într-un cadru relaxant. Conceptul în sine
se bazează pe o experiență inedită ce aduce an de an cei mai buni vendori alături de marii
producători de specialități culinare și, evident, pasionații de gastronomie.
Date de contact:
Mihaela Ghiorghiu
media@streetfoodfestival.ro
0757669861

