Tak się rozpoczyna kulinarna podróż z food truckami.
Zobacz, ile mobilnych restauracji zjechało do Iławy! ZDJĘCIA
i WIDEO
data aktualizacji: 2021.07.10

Posypany sezamem makaron prosto z woka rodem z kuchni Azjatów, inspirowana
Meksykiem serowa quesadilla, a może kultowy amerykański corn-dog, czego Ty skosztujesz
podczas Festiwalu Smaków Food Trucków w ten weekend w Iławie?
Mobilne restauracje z całej Polski znów zawitały na parking przy Centrum TurystycznoRekreacyjnym w Iławie. Sobotnio-niedzielny gastronomiczny festiwal to wydarzenie
towarzyszące Dniom Iławy 2021.
~~galeriaspc~~6370~~
Dzisiaj - w sobotę, z oferty mobilnych restauracji można skorzystać w godzinach 12:00-22:00, zaś
jutro - w niedzielę organizatorzy festiwalu zapraszają między 12:00 a 20:00. Restauracje na kółkach
serwują dania obiadowe, desery, w tym lody, oraz napoje. Tym razem do naszego miasta zawitało

około 20 food trucków z całej Polski.
Prawie każdy specjalizuje się w innej kuchni i innych daniach. "Wok Gang" poda Wam makarony z
woka, a "Cactus" dania kuchni meksykańskiej. Amerykańskie corn-dogi to przekąska, w której
specjalizuje się food truck "Corn Dogi z Drogi", zaś specjalnością "Świnek Trzech" jest pulled pork.
Burgery zjecie w "Beef’N’Roll", "Jack Burger", "Zebra Burger" i "Burger Shop". Na klasykę
polskiego street foodu stawiają "Kultowe Zapiekanki", a "Mobile Pizza Italiana" to pizza z pieca
opalanego drewnem. Są jeszcze "Belgijki" - frytki duże, grube i chrupiące, "Węgierska Fabryczka" z
langoszami i "Smoke BBQ" z amerykańskim BBQ. W menu festiwalu znajdziecie jeszcze pierożki
dim sum od "The Dumplings" i bardzo serowe tosty od "Fury Żarcia". Fani słodkiego mają do
wyboru hiszpańskie churrosy ("Churros Amigos"), węgierskie ciastka kominkowe ("Słodka
Fabryczka") i świeże owoce w czekoladzie ("Fragola"). Na lody zapraszają budki "Zrollowane" i
"Ice Box", a z rzeczy orzeźwiających jest jeszcze lemoniada z cytrusów ("Wyciskamy").
Smacznych i udanych kulinarnych podróży!

SZUKASZ CAŁEGO PROGRAMU ATRAKCJI W RAMACH TRWAJĄCYCH DNI IŁAWY 2021?
ZAJRZYJ TUTAJ.
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