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Čtvrtý ročník pražského Rumfestu proběhne v nové lokalitě
Rumfest by Barlife – zábavně vzdělávací oslava pravého třtinového rumu určená především široké
veřejnosti – po třech letech mění svou lokaci. Čtvrtý ročník proběhne v areálu Žlutých lázní.
Návštěvníci se opět mohou těšit na širokou nabídku rumů, jež bude možné ochutnat za speciální
festivalové ceny, a pro opravdové nadšence budou i letos připraveny vzdělávací semináře.
Rumfest organizuje Barlife, odborný časopis o nápojích vycházející od roku 2004.
Rumfest by Barlife se letos uskuteční 20. května v areálu Žlutých lázní. Vzhledem k úspěchu loňského
ročníku, který navštívilo více než 1200 lidí, se organizátoři rozhodli pro změnu lokace, aby svým
návštěvníkům zajistili vyšší komfort. Areál Žlutých lázní disponuje oproti Novoměstské radnici většími
venkovními prostory, které jsou v průběhu Rumfestu hojně využívány. Lokalita se navíc nachází poblíž
vody, lépe se tak podaří navodit atmosféru karibských pláží. V průběhu odpoledne mohou návštěvníci
využít i dalších volnočasových aktivit, které jim Žluté lázně nabízí. Areál se nachází v širším centru Prahy,
v Podolí, s dobrou dostupností z centra.
V tuto chvíli je potvrzeno 15 vystavovatelů, což je za dobu konání Rumfestu nejvíce. Představí se více
než 150 značek rumů z různých koutů světa a pestré chuťové škály. K rumu patří i doutníky, které díky
venkovní povaze akce nebudou rozhodně chybět. Párování rumu je spjato s čokoládou, kterou
zprostředkuje první česká manufaktura čokolády Jordi's. A kdo si bude chtít vychutnat rum tak, jak se pije
v Karibiku, využije stánku s mladými kokosy.
Součástí programu bude i barmanská soutěž Sea Fashion - Mount Gay Cocktail Competition. Soutěž
vybízí barmany a barmanky k vymyšlení novodobé receptury klasického koktejlu, jež bude založená na
produktech značky Mount Gay z portfolia společnosti Rémy Cointreau. Informace pro přihlášení do
soutěže jsou ke stažení na www.rumfest.cz.
Festival si klade za cíl představit veřejnosti nejen zavedené, ale i méně známé a unikátní značky rumů
z celého světa, a to příjemnou formou degustace. O dotvoření té pravé atmosféry se postará DJ a
karibská kapela, Žluté lázně tak budou znít tóny latinskoamerické hudby. Nebudou chybět ani speciality
karibské kuchyně a rumové koktejly. Program seminářů v tuto chvíli připravujeme.
__________________________________________________________________________
O časopisu Barlife
Specializovaný dvouměsíčník vychází od roku 2004 a je určen v první řadě profesionálům z gastronomie,
tedy majitelům, manažerům a zaměstnancům podniků vyšší a nejvyšší kategorie v České a Slovenské
republice. Barlife je podle britské analytické společnosti The IWSR „Nejlepší časopis o nápojích ve
střední Evropě“.
__________________________________________________________________________
Více informací včetně programu, vstupného a fotografií naleznete na www.rumfest.cz
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