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BISTRO DIOGO’S 
PRZY STADIONIE LEGII 

NA TĘ WYJĄTKOWĄ IMPREZĘ ZAPRASZAJĄ:

BISTRO DIOGO’S i jego szef kuchni:

Diogo Brito 

Live cooking  
– pięć stanowisk bazujących jedynie na świeżych owocach morza:  

żywe kraby, pyszne ostrygi, homary, krewetki, wongole, ryby,  
których nigdy wcześniej nie jadłeś, w tym prawdziwe olbrzymie okazy. 

Pokaz przygotowywania vongoli na płonącym winie
 

Możliwość zakupu ryb i owoców morza do degustacji,  
jak również surowych, do przygotowania we własnym zakresie w domu

Muzyka na żywo,  
gwiazda wieczoru: 

Eurico Silva

Diogo Brito – pochodzący z Portugalii, szef kuchni, pasjonat, który do Warszawy codziennie sprowadza ze swojej ojczy-
zny świeże owoce morza i tylko takie serwuje w swoich restauracjach. Zwycięzca portugalskiej edycji Mastercheef, który 
serce oddał pięknej Gosi i Polsce. Wyznawca twierdzenia, że smaczne posiłki powinny bazować na prostych przepisach. 
Kochany przez smakoszy, doceniany przez Magdę Gessler, Roberta Sowę i innych znakomitych fachowych znawców sma-
ków, a także przez osoby ze świata kina, teatru i muzyki – m.in. Dawida Ogrodnika, Kasię Warnke, Piotra Stramowskiego, 
Kasię Wilk, Reni Jusis i warszawiaków. Do Diogo’s nigdy nie przychodzi się tylko raz! 

– Staramy się dbać o najwyższa jakość naszego jedzenia i cudowna atmosferę wokół nas. Oboje kochamy życie, kochamy 
dobre jedzenie i tym właśnie dzielimy się z naszymi klientami Diogo’s to unikalne miejsce na kulinarnej mapie Polski, gdzie 
w rodzinnej atmosferze tworzymy mała Portugalię, z sercem i pasją - Diogo Brito.

Eurico Silva – czarujący Portugalczyk, który autorskie fado tworzy nad brzegiem Oceanu w rejonie Alentejo. Nietrudno za-
kochać się w tym miejscu na świecie i w muzyce, której nostalgia przybiera magiczną formę (nie zawsze smutną!) otulającą 
wszystkich słuchaczy. Eurico przyleciał do Polski po raz drugi – po sukcesach koncertów w Krakowie w maju tego roku, 
zaprezentuje się publiczności warszawskiej i uświetni swoim występem Seafood Festival, co go ogromnie cieszy. 


