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Večina jedi lahko vsebuje sledi alergenov, zato je pred vami seznam sestavin, ki povzročajo alergije 
ali preobčutljivost, po uredbi 1169/2011. Številka pri jedi označuje sestavino s seznama.

Sestavine, ki povzročajo alergije 
ali preobčutljivost po uredbi 1169/2011

1.	 Mleko	in	mlečni	proizvodi

2.	 Jajca	in	proizvodi	iz	jajc

3.	 Raki	in	proizvodi	iz	njih

4.	 Ribe	in	proizvodi	iz	njih

5.	 Oreški

6.	 Žita,	ki	vsebujejo	gluten

7.	 Arašidi

8.	 Zrnje	soje	in	proizvodi	iz	njega

9.	 Listna	zelena	in	proizvodi	iz	nje

10.	 Gorčično	seme	in	proizvodi	iz	njega

11.	 Sezamovo	seme	in	proizvodi	iz	njega

12.	 Žveplov	dioksid	in	sulfiti

13.	 Volčji	bob

14.	 Mehkužci

(*številčno označevanje pri jedi)

JEDI BREZ MESA: 

ALERGENI



za dober začetek 
dneva

CROISSANT (1,	2,	6,	8) 

TOAST KLASIČEN (1,	6,	8) 
margarina, šunka, sir 

TOAST TUNIN (1,	2,	4,	6,	8) 
tunin namaz s koruzo, rukola 

TOAST VEGE (1,	6,	8) 
popečene bučke in jajčevci, mozzarella, olivno olje 

JAJČKA NA RAZLIČNE NAČINE (2) 
pečena, umešana, na olivnem olju, na ocvirkih 

HAM & EGGS (2) 
šunka, 2 jajci 

ZAJTRK TREH NAMAZOV (1,	6,	8) 
maslo, marmelada, med, popečeni toast 3 kos 

GOSTILNA GROF -  
z vami od leta 1901
Vse se je pričelo v okolici Čepelj, ob cesti Vran-
sko - Šempeter, ko je leta 1901 Johan Goričan 
odprl svoj prvi vinotoč. Odličen sadjar in vino-
gradnik Johan je bil svoj čas oskrbnik graščine 
Stopnik, poročen z Nežo (rojeno Brinovec), ki je 
bila nekoč kuharica v graščini Hachenberg. Oba 
sta spoštovala vrednote in ljudi, ki jih uspešno 
podjetje za svoj obstoj potrebuje. Njuno vizijo 
sta izpopolnjevala vse do leta 1936, ko gostišče 
prevzame nečak Franz Brinovec in njegova žena 
Pavla Rome. Franc in Pavla ga vodita vse do leta 
1953. Johan in Neža takrat verjetno nista niti 
slutila, da bo prav cesta ob kateri je stalo njuno 
gostišče in ki je gostišču dala začetni zagon, v 

nadaljevanju usodno vplivala nanj …
Zaradi izgradnje ceste je bila hiša porušena. Go-
stišče se preseli na novo lokacijo, kjer ga leta 
1968 ponovno odprejo in nadaljujejo s strežbo 
vse do leta 2000, ko so ga zaradi gradnje avto-
ceste ponovno zaprli. 
Letos mineva 110 let, odkar je Johan Goričan 
postavil lasten vinotoč. Vprege, kočije in konje 
so zamenjali avtomobili in avtobusi. Nešteto obi-
skovalcev se je sprehodilo skozi naše duri. Čas 
prinaša spremembe in od prvega dne, ko se je 
plačevalo še z goldinarji, do danes, ko plačuje-
mo v skupni evropski valuti, so se spreminjale 
tudi prehrambne navade. A navkljub drugačne-
mu času in spremenjenim navadam ohranjamo 
osnovno poslanstvo gostilne Grof. Naše osnovno 
vodilo ostajata kvalitetna ponudba in zadovoljni 
gostje! 
Dobrodošli v svetu kulinaričnih užitkov!

LOKACIJA in 
INTERIER
Gostišče Grof že od leta 1901 stoji ob cesti. Drži, 
da se je lokacija v dobrih 100 letih obstoja spre-
minjala, a lokacija »ob cesti« gostišče zaznamuje 
še danes. Najenostavnejša pot do nas vodi po 
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pravijo, da izvira od 
naših sosedov …

PIZZE 
M = mala V = velika D = družinska

1. MARGERITA (1,	2,	6)
pelati, sir, olive, origano 

2. CAPRICOSSA (1,	2,	6)
pelati, sir, šunka, šampinjoni, olive, origano 

3. QUATTRO FORMAGGI (1,	2,	6)
pelati, sir, gorgonzola, nacho, mozzarella, olive, origano 

4. VERDE - polnozrnato testo (1,	2,	6,	11)
pelati, sir, špinača, kisla smetana, artičoke, jajce, origano

5. MELANCANA (1,	2,	6)
pelati, sir, jajčevci, svež paradižnik, bazilika 

6. VEGETERANIJA - polnozrnato testo
pelati, sir, bučke, jajčevci, svež paradižnik, gobe, koruza, artičoke, 
beluši, olive (1,	2,	6,	11)

7. GROF (1,	2,	6)
pelati, sir, domača šunka, kulen, jurčki, kisla smetana, olive, origano 

8. CONTE (1,	2,	6)
pelati, sir, sveži šampinjoni, panceta, pekoči feferoni, jajce, origano

9. CALZONE - prepognjena (1,	2,	6)
pelati, sir, šunka, kisla smetana, origano 

štajerski avtocesti A1, ki jo zapustite na izvozu 
Vransko. Zapeljete na regionalno cesto št. 447, 
smer Celje. Na parkirišče, ki sprejme do 130 
osebnih avtomobilov, zavijete desno takoj zatem, 
ko prevozite krožišče. Gostišče Grof je od izvoza 
avtoceste oddaljeno manj kot 200 m.
V gostilni Grof imamo v pritličju prostora za 
300 gostov.  V nadstropju je manjša predaval-
nica, kjer se lahko udobno namesti 40 oseb, 
ter posebna soba, ki lahko sprejme do 50 go-
stov. Za najmlajše je urejena otroška igralnica 
ki ponuja možnost organizacije otroških zabav.   

SOBE GROF
Novo v naši ponudbi!
Ponujamo Vam 7 standardno opremljenih sob. 
Na voljo so vam eno, dvo ali troposteljne sobe. 
Hotelski del ima zaseben vhod, ki je ločen od 
restavracije. Prihod ali odhod je omogočen 24h 
dnevno.
V ceno je vključen zajtrk, ki je gostom na voljo v 
restavraciji Grof od 7. ure dalje.

SPLOŠNO O SOBAH:
• zakonska postelja (180 x 200 cm) ali dve enoj-

ni postelji ( 90 x 200 cm)
• ortopedska, antialergijska vzmetnica
• posteljna prevleka iz 100 % bombaža
• televizor 40” LED
• brezplačen dostop do WiFi omrežja, delovna 

površina, sef
• „rain shower” tuš, sušilec za lase



10. KMEČKA (1,	2,	6)
pelati, sir, domača šunka, jurčki, hrenova omaka, olive, origano

11. KRAŠKA (1,	2,	6)
pelati, sir, pršut, šampinjoni, olive, česen 

12. MESNA (1,	2,	6)
pelati, sir, mleto meso, čebula, origano 

13. RUKOLA (1,	2,	6)
pelati, sir, kraška panceta, sveža rukola, parmezan

14. VRAŽJA (1,	2,	6)
pelati, sir, šunka, pekoči feferoni - čili, kulen  

15. JUTRANJA (1,	2,	6)
pelati, sir, slanina, čebula, jajce

16. SARDINA (1,	2,	4,	6)
pelati, sir, čebula, kapre, fileti sardel, olive 

17. MORSKA (1,	2,	3,	6,	14)
pelati, sir, morski sadeži, tržaška omaka, škamp, olive, origano

18. TUNA (1,	2,	4,	6)
pelati, mozzarella, tuna, česen 

PIZZE NA GROFOV NAČIN
19. PODGRAJSKA (1,	2,	6)
špargljev namaz, mozzarella, panceta, šparglji 

20. BOLSKA (1,	2,	6)
špargljev namaz, mozzarella, kuhan pršut, rukola, parmezan

21. TARTUF (1,	2,	6)
kisla smetana, mozzarella, tartufata, tartufovo olje, ribani tartufi

KULINARIKA
Dolgoletna tradicija je močno vplivala na ponudbo 
gostišča, čeprav se je le-ta v 100 letih dodobra 
spremenila. Vseeno obujamo Nežine recepte iz 
časa, ko je svoje jedi pripravljala gospodi na Ha-
chenberški graščini in našo ponudbo ohranjamo 
na tradicionalni ravni, ki je zrasla iz okolja same-
ga. Lahko zatrdimo, da smo zavezani tej tradiciji 
in z veseljem nadaljujemo delo naših prednikov.  
Obenem se zavedamo, da nam vsakdanji življenj-
ski slog in ritem nehote vsiljujeta tudi drugačne 
prehranjevalne navade. Tem bomo zadostili s ši-
roko ponudbo italijanske kulinarike, testeninami 
in neizogibno ponudbo pizz. 
K vsemu temu sodi še bogata ponudba iz našega 
solatnega bara, kjer nikoli ne zmanjka domišljije.

KOTIČEK ZA 
SLADOKUSCE

V slaščičarni Grof Vam nudimo široko ponudbo 
dnevno svežih sladic. Naši slaščičarji uporabljajo 
najboljše materiale, ki smo jih združili s tradicio-
nalnimi recepti.
Kvaliteta, okus in izgled so trije razlogi, ki Vas 
bodo prepričali, da boste še prišli.
Vse sladice Vam lahko pripravimo tudi za domov. 
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22. KRASNA (1,	2,	6)
špargljev namaz, mozzarella, losos, šparglji, rukola 

23. SCHWENTNERJEVA (1,	2,	6)
namaz iz oliv, kuhan pršut, mozzarella, paprika (pekoča), črne olive

24. VRANA (1,	2,	6)
namaz iz črnih oliv, mozzarella, slanina, olive

25. CYNARJEVA (Cynara scolymus) (1,	2,	6)
artičokin namaz, mozzarella, kuhan pršut, artičoke, suh paradižnik

26. HACHENBERŠKA (1,	2,	6)
artičokin namaz, mozzarella, gorgonzola, pršut, artičoke  

27. HISTRIA (1,	2,	6)
namaz s tartufi, panceta, mozzarella, mešane gobice  

 VRANSKO

Nastanek imena naselja

Stara ljudska pripovedka pravi, da se je ime 
Vransko razvilo iz imena ptice vrane. Nekoč naj 
bi bilo v vranski kotlini jezero, ki so ga pozneje 
prekopali, osušili in zgradili naselje. Ker so se ob 
jezeru in kasneje na močvirju zbirale jate vran, 
so prebivalci naselje imenovali Vransko. Kjer so 
jezero prekopali, so dali naselju ime Prekopa, in 
kjer so s čolni brodarili in prepeljevali ljudi čez 
jezero, so kraj poimenovali Brode.

Na Vranskem in v okolici je kar nekaj graščin in 
dvorcev: dvorec Brode, graščina Podgrad, ki jo 
obkroža park številnih starih dreves in kjer izpod 
skale izvira potok Podgrajščica - nekdanja posest 
gornjegrajskega samostana, pozneje pa sedež 
deželnega sodišča in davčnega urada. V Stopniku 
so še vidni ostanki stopniškega gradu, najstarej-
šega gradu v Spodnji Savinjski dolini. Zaradi 
bližine deželne meje med Štajersko in Kranjsko 
je bila na Vranskem nekdaj tudi mitnica. Sedež 
mitničarja je bil v graščini Avžlak, ki jo domačini 
poznajo tudi pod imenom »Prajhaus«; kasneje je 
bila v graščini namreč tudi varilnica piva.

DVOJNO TESTO (6) 
POLNOZRNATO TESTO (6,11) 
PELATI   
SVEŽ PARADIŽNIK   
SVEŽA PAPRIKA 
KORUZA  
JAJČEVCI  
BUČKE  
ŠPINAČA 
ARTIČOKE  
RUKOLA  
ČEBULA 
ŠAMPINJONI  
SVEŽI ŠAMPINJONI  
OLIVE 
TARTUFI   
FEFERONI  
SIR (1,	2,	6) 
MOZZARELLA (1) 
GORGONZOLA (1) 
PARMEZAN (1,	2) 

ŠUNKA 
PRŠUT 
SLANINA 
KULEN 
MLETO MESO 
MORSKI SADEŽI (14) 
TUNA (4) 
KISLA SMETANA (1) 
JAJČKA (2) 
PANCETA 
SARDELNI FILETI (4) 
NACHO SIR (1,	2) 
TARTUFATA 
LOSOS (4) 
JURČKI  
AJVAR 
GORČICA (10) 
MAJONEZA (2,10) 
TATARSKA OMAKA (2,10) 
TRŽAŠKA OMAKA 
KAVIAR 

DODATKI
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paštice
ŠPAGETI BOLOGNESE (1,	2,	6,	9,	12) 

ŠPAGETI CARBONARA (1,	2,	6) 

ŠPAGETI NAPOLITANA (1,	2,	6,	9) 

REZANCI Z GAMBERI, POROM 
IN SVEŽIM PARADIŽNIKOM (1,	2,	3,	6) 

REZANCI Z GAMBERI IN JURČKI (1,	2,	3,	6) 

REZANCI Z ISTRSKIMI TARTUFI (1,	2,	6)  

PERESNIKI S PIŠČANCEM  
IN ZELENJAVO (1,	2,	6,	9) 

PERESNIKI S PRŠUTOM IN BUČKAMI (1,	2,	6) 

PERESNIKI S PREKAJENIM LOSOSOM (1,	2,	4,	6) 

ZELENI REZANCI Z BELUŠI, JURČKI IN PANCETO 

FUŽI Z RUKOLO, ČEŠNJEVIM PARADIŽNIKOM 
IN ORADO (1,	2,	4,	6,	12) 

RAVIOLI S PIŠČANCEM, PAPADEWOM 
IN MOZZARELLO (1,	2,	6) 

FUŽI S ŠKAMPI - BUZARA (1,	2,	3,	6,	12) 

ŠPAGETI S PANCETO IN BUČKAMI (1,	2,	6) 

PERESNIKI Z MORSKIMI SADEŽI 

Muzeji na Vranskem
V Muzeju motociklov je prikazan razvoj in zgodo-
vina motociklizma ter prometa nasploh od začet-
ka in vse do 60. let 20. stoletja. 
Gasilska zbirka obsega več kot 400 predmetov 
gasilske dediščine iz vse Slovenije iz druge polo-
vice 19. stoletja do konca 20. stoletja. Na ogled 
so prevozne ročne brizgalne črpalke na vozovih, 
motorne črpalke, gasilski aparati, sekire, ročniki, 
uniforme, medalje in značke. 
Rojstna hiša Lavoslava Schwentnerja, ljubljan-
skega knjigarnarja in založnika pesnikov in pisa-
teljev slovenske moderne, v kateri je skoraj v ce-
loti ohranjena stanovanjska oprema, ki ponazarja 
kulturo bivanja premožnejše trgovske družine na 
prelomu 19. stoletja. 
Etnološka zbirka kmečkega in obrtniškega orod-
ja pri Ludviku Piklu, Brode 20, po domače »pri 
Knežari«.

GASILSKA ZBIRKA 

Gasilski muzej na Vranskem je eden največjih 
tovrstnih muzejev v Sloveniji. Ponaša se z bogato 

zbirko gasilskega orodja, opreme, uniform in pri-
znanj. Posebno znamenitost predstavljajo velike 
vodne brizgalke na lesenih vozovih iz 19. stoletja. 
Vsi eksponati so skrbno obnovljeni ter razsta-
vljeni tako, da obiskovalec lahko dobi natančen 
vpogled v ta del slovenske tehnične dediščine, 
ki je še dandanes prisotna s svojimi več kot 150 
tisočimi člani prostovoljnih gasilskih društev po 
vsej Sloveniji.

(1,	2,	3,	4,	6,	12,	14)

(1,	2,	6)



FUŽI V OMAKI ŠTIRIH SIROV (1,	2,	6,	12) 

TAGLIATELE Z LIGNJI, POROM IN ČILIJEM 

ŠIROKI REZANCI S HOBOTNICO 
IN MLADO ŠPINAČO (1,	2,	6,	14) 

FUŽI Z DIMLJENO POSTRVIJO 
IN MLADO ŠPINAČO (1,	2,	4,	6,	12) 

ČRNE TESTENINE S SIPO (1,	6,	14)  
sipa, gamberi, škampovi repki, dagnje, kapelunga, škamp, česen, vino, parmezan

TESTENINE LA MEXICO (2,	6)  
rdeči fižol, koruza, jajce, kulen, pelati, čilli, česen

njoki
S PRŠUTOM IN RUKOLO (1,	2,	6) 

S PANCETO, ŠAMPINJONI,  
ROŽMARINOM IN ČESNOM (1,	2,	6) 

domači ravioli
POLNJENI S ŠPINAČO IN SKUTO - gratinirani 
paradižnikova omaka, sušeni paradižniki, bazilika (1,	2,	6,	9)

rižotke
PLJUČNI FILE, LlSIČKE, ZELENJAVA (1,	6,	9,	12) 

S PIŠČANCEM IN ZELENJAVO (1,	6,	9,	12)	

SCHWENTNERJEVA HIŠA 

Rojstna hiša Lavoslava Schwentnerja, ljubljan-
skega knjigarnarja in založnika pesnikov in pi-
sateljev moderne, je trška hiša iz 19. stoletja s 
skoraj v celoti ohranjeno stanovanjsko opremo, 
ki ponazarja kulturo bivanja ob prelomu 19. v 20. 
stoletje.

Schwentnerjeva domačija je nastala sredi 19. 
stoletja, ko so zgradili zidano hišo, ki je bila za-
snovana kot nadstropna stavba s črno kuhinjo 
in je bila zgrajena iz kamna, ter gospodarsko 
poslopje. Po prvi svetovni vojni so izvedli obse-
žno adaptacijo in na vzhodni strani k hiši prizidali 
trgovino. Kasneje hiše in trgovine niso bistveno 
spreminjali. 1958 je oblast trgovino nacionali-
zirala. Večje spremembe so nastale, ko je bilo 
gospodarsko poslopje in del zemljišča prodano 
šoli. Leta 2001 je hišo kupila občina in jo predala 
v upravljanje Zavodu za kulturo, turizem in šport 
Vransko.

Schwentnerjevi so prišli na Vransko 1858. leta. 
Lavoslavov oče Leopold je v hiši uredil trgovinico 
in si kot trgovec ter slovenski narodnjak pridobil 
velik ugled in postal vranski župan. Imel je dva 
sinova - poleg Leopolda oziroma Lavoslava še 
Karla, ki je prevzel trgovino. 
Lavoslav je obiskoval šolo na Vranskem, gimna-
zijo pa v Celju. Opravil je tečaj iz knjigotrštva na 
Dunaju, izpopolnjeval pa se je še v knjigarni v 
Pragi. Od 1888 do 1897 je vodil knjigarno v Bre-
žicah, nato je odšel v Nemčijo, kjer se je seznanil 
z nemškim založništvom in navezal poslovne sti-
ke. 1. julija 1898 je odprl lastno podjetje - knji-
garno v Ljubljani in se tja tudi preselil. V njegove 
poslovne prostore so zahajali mnogi pomembni 
slovenski možje, umetniki in kulturniki, med ka-
terimi je bil gotovo najpomembnejši pisatelj Ivan 
Cankar. Poleg njegovih knjig je izdajal tudi knjige 
drugih predstavnikov slovenske moderne - Žu-
pančiča, Ketteja, Murna, Prijatelja. 1938. leta se 
je upokojil. 
Po drugi svetovni vojni se je z ženo preselil v svoj 
rojstni kraj Vransko. Umrl je 29. decembra 1952 
in je pokopan na ljubljanskih Žalah. Potomcev ni 
imel.

(1,	2,	6,	12,	14)



Z MORSKIMI SADEŽI (1,	3,	4,	6,	12,	14) 

Z JURČKI (1,	12) 

ČRNA RIŽOTA S SIPO (1,	6,	12,	14) 

ZELENA RIŽOTA (1,	12) 
špinača, bučke, brokoli, šparglji, parmezan

GAMBERI, RUKOLA, JURČKI, HOBOTNICA  

RIŽOTA Z BELUŠI IN PLJUČNIMI REZANCI  

RIŽOTA Z BUČKAMI, GAMBERI IN RUKOLO  

MORSKA RIŽOTA S SIPO 

za začetek hladno 
DOMAČI NAREZEK - 15 dag  

KRAŠKI PRŠUT s parmezanom - 10 dag (1) 
Pršutarna Lokev - s parmezanom in olivami   

KRAŠKI PRŠUT Pršutarna Lokev - 10 dag  

GOVEJI CARPACCIO (1,	5) 
s sirom Grana Padano in rukolo 

HOBOTNICA v solati (14) 

PLOŠČA SIRČKOV S SVEŽIM SADJEM (1) 

TRIS NAMAZOV (1,	4,	10,	12)   
pašteta iz dimljene postrvi, skuta z bučnim oljem, domača pašteta

GOVEJI JEZIK V SOLATI (čebula, jajčka) (2) 

Lavoslav Schwentner je bil zelo izobražen, raz-
gledan in razumen mož. Bil je pošten in zave-
den Slovenec, mnogim znanim piscem, likovnim 
ustvarjalcem in skladateljem je bil prijatelj in 
podpornik.

ETNOLOŠKA ZBIRKA KMEČKEGA 
IN OBRTNIŠKEGA ORODJA 

Največji del zbirke predstavljajo kmečka orodja, 
saj je bilo kmetijstvo glavna gospodarska pa-
noga teh krajev v preteklosti. Velik vir zaslužka 
je kmetijam predstavljala živinoreja, predvsem 
govedoreja. Močno razširjena je tudi konjereja. 
Sredi 19. stoletja je bilo tod več glav konj kot 
po celi Savinjski dolini skupaj. Večina kmetij je 
bila samooskrbovalnih, torej so vse potrebno za 
preživetje kmetje pridelali sami. Ker je bila kme-
tijska dejavnost zelo razvejana, je raznoliko tudi 
kmečko orodje. Od poljedelskih orodij največji 
delež predstavljajo orodja za pridelavo in spravilo 
žita ter orodja za hmeljarstvo. Tako najdemo med 
njimi cepec, srp, koso, rehto, od večjih naprav 
pa sejalnico, vetrovnico, slamoreznico, mlin za 
žito, vprežno brano, plug in še mnoge druge. Od 
hmeljarskih pripomočkov lahko vidimo železno 
štango, ki se je uporabljala za pripravo lukenj, 
v katere so postavili hmeljevke, maček pa je bil 
pomagalo pri obiranju hmelja.

ZANIMIVOSTI 
IZ BLIŽNJE  
IN DALJNE OKOLICE 

ŽALEC
FONTANA PIVA ZELENO ZLATO

Fontana piva Zeleno zlato je poklon hmeljarski 
dediščini Spodnje Savinjske doline in Žalca, ki je 
središče hmeljarstva v naši državi. Slovenija je 
tudi peta največja proizvajalka hmelja na svetu, 
hmelj pa je tista »začimba«, ki daje pivu okus in 
prepoznavno noto.

(1,	3,	6,	12,	14)

(1,	6,	12)

(1,	3,	6,	12)

(1,	3,	4,	6,	14)



HOBOTNIČIN KARPACIO (14)  
hobotnica, mlada špinača, oljično olje, limonin sok, sol, poper, granatno jabolko

MOZZARELLA BUFALO (1,	12)  
rukola, paradižnik, mozzarella, sol, poper, oljiično olje, bazilika, balzamična glazura

TUNIN TATAR (1,	2,	4,	6)  

za hladnim pride toplo 
ZELENJAVNI KROŽNIK (1,	2) 
zelenjava na žaru s popečenim mladim sirom in jajčko

JURČKI z jajčko (2) 

POPEČENI HLEBČKI (1) 
s slanino in svežim mladim sirom 

POPEČENA MOZZARELLA (1) 
ovita v pršut, sušeni paradižniki, rukola 

GAMBERI v oljčnem olju (1,	3,	6)  
gamberi, oljično olje, česen, chilli, kruhove rezine, česnovo maslo

juhe 
GOVEJA (1,	6,	9,	12) 
rezanci, fritati ali idrijski žlikrofi, korenček  

GOBOVA (6,	9) 

PARADIŽNIKOVA (1,	6,	9,	12) 

DNEVNA  

Fontana piv je postavljena v mestni park, v sre-
dišču mesta, ob tržnico. Osnova za arhitekturno 
zasnovo fontane je simbolna hmeljska kobula, ki 
se izraža v dveh polkrogih oz. dveh fontanah, eni 
pivski in drugi, vodni. Polkrogi so oblečeni v ba-
kreno čipko, ki simbolizira peno na pivu.

Z vrčkom, ki ga kupite v Trgovini Zeleno zlato na 
podeželski tržnici, v TIC-u Žalec ali Ekomuzeju 
hmeljarstva in pivovarstva Slovenije v Žalcu, po-
kušate  5 x 1 dcl piva.

Kozarec, ki je opremljen s čipom, se postavi pod 
točilno napravo, ta ga zazna in postopek točenja  
avtomatsko steče. Točilne pipe se ob pričetku in 
koncu degustacije z avtorizacijsko kartico poo-
blaščene osebe dvignejo oz. spustijo.

Vrček Fontane Zeleno zlato je oblikoval priznani 
industrijski oblikovalec in častni občan Občine 
Žalec, Oskar Kogoj, izdelali pa so ga v "Hrastnik 
1860".

FOTOGRAFIJA: Nea Culpa

FOTOGRAFIJA: Nea Culpa

JEDI BREZ MESA: 



za male in velike užitke 
TELEČJA OBARA - z zeliščnimi vodnimi žličniki 

VAMPI PO TRŽAŠKO (6,	9,	12) 

PAŠTA FIŽOL s kranjsko (6,	9) 

TELEČJA JETRCA (12) 

TELEČJA JETRCA z lisičkami (12) 

OCVRT PIŠČANEC (2,	6)
Porcija, 3 kosi 
1/2 piščanca  
Cel piščanec 

HRUSTLJAVE OCVRTE PERUTNIČKE (2,	6) 

OCVRTA IZKOŠČIČENA PIŠČANČJA BEDRA (2,	6)  

SVINJSKA PEČENKA (6,	9) 

TELEČJA PEČENKA - ob vikendih in praznikih (6,	9)  

JAGNJEČJE KRONICE NA ŽARU  

ŽREBIČKOV GOLAŽ (6,	9,	10,	12) 

GOLAŽ GROF  - rahlo pikantno (6,	9,	10,	12) 

PEČENICA Z ZELJEM (6,	9) 

VEGETARIJANSKI QUADRO (1,	2,	6,	11)  
Sotirana zelenjava, ajdov narastek z jurčki, zelenjavna pita, omleta s čebulo in krompirjem 
 
ŠPARGLJEVI MOŠNJIČKI s popečenimi šparglji (1,	2,	6,)   

CELJE
Celeia – mesto pod mestom
V kleti Knežjega dvora in pod grajskim dvori-
ščem se na približno 1000 m² razteza največje 
razstavišče s konzerviranimi in-situ ohranjenimi 
ostanki antične Celeje. Odlični monumental-
ni objekti izpred skoraj 2000 let so dopolnjeni 
s tekstovnimi in slikovnimi razlagami. Na ogled 
sta makadamska cesta iz 1. stoletja in tlakovana 
mestna ulica s pločnikoma iz 3. stoletja, ki sta bili 
nekoč del glavnega mestnega dekumana – de-
cumanus maximus glavne mestne ulice v smeri 
vzhod-zahod. Ob cesti so nanizani prostori dveh 
bogatejših rimskih mestnih hiš. S svojimi dimen-
zijami dominira poznorimsko obzidje s stolpoma 
zahodnih mestnih vrat iz sredine 4. stoletja. Po-
leg rimskih ostalin je predstavljen tudi del kle-
ti palače Grofov Celjskih iz 14. in 15. stoletja. 

Grofje Celjski
Stalna razstava Grofje Celjski govori o vzponu 
in padcu najpomembnejše plemiške rodbine v 
obdobju poznega srednjega veka na današnjih 
slovenskih tleh. Prvotno svobodni gospodje Žov-
neški so si leta 1333 izbojevali po Vovbržanih po-
dedovano posest v Celju. Dinastija je svoj vrhu-
nec dosegla pod vodstvom Hermana II., ki je od 
leta 1396 moč celjske hiše gradil v tesni navezi 
s cesarjem Sigismundom Luksemburškim. Cilj je 
bil dosežen leta 1436, ko je Sigismund Friderika 
II. in Ulrika II. povišal v državna kneza. Hermanov 
vnuk Ulrik II. Celjski je po letu 1443 svoje poli-
tične ambicije usmeril na Ogrsko, kjer si je leta 
1456 izboril naslov kraljevega namestnika. Še 
istega leta je bil v zaroti ogrskega plemstva ubit.

(1,	2,	6,	9,	12)



JEDI BREZ MESA: 

konkretno
PURANJI / SVINJSKI ŠNICL / PIŠČANČJI
na žaru 
v naravni omaki (6,	9,	12) 
po dunajsko (2,	6) 
z jurčki (6,	9,	12) 
z zelenim poprom (6,	9,	12) 
s tartufi (1,	6,	9,	12) 

TELEČJI ŠNICL / SVINJSKA RIBA
na žaru  
v naravni omaki (6,	9,	12)  
po dunajsko (2,	6) 
z zelenim poprom (6,	9,	12) 
z jurčki (6,	9,	12) 
s tartufi (1,	6,	9,	12) 

SVINJSKA RIBICA (1,	2,	6,	12)
s panceto, slivovo omako in štruklji 

ŽREBIČKOVA PLJUČNA
na žaru z jajčko (2) 
v naravni omaki (6,	9)  
z zelenim poprom (6,	9),	12  
z jurčki (6,	9) 
s tartufi (1,	6,	9) 

PLJUČNI FILE - GOVEJI
na žaru z jajčko (2) 
v naravni omaki (6,	9) 
z zelenim poprom (6,	9,	12) 
z jurčki (6,	9) 
s tartufi (1,	6,	9) 

Celjski strop
Znameniti Celjski strop že dolgo velja za enega 
naših osrednjih umetnostnih spomenikov 17. 
stoletja. Celjski strop sestavlja enajst z tempera 
barvami na platnu poslikanih polj. Osrednje polje 
je namenjeno stebriščni arhitekturi z balustradno 
ograjo, na kateri slonijo plemiči in plemkinje. Na 
nebu se spreletavajo štirje razigrani putti s pisa-
nimi trakovi. 

Omenjeni motiv je prvi primer baročnega ilu-
zionizma na naših tleh. Ob osrednjem polju so 
alegorične upodobitve štirih letnih časov in vojna 
prizora, ki prikazujeta antično bitko med Latinci 
in Trojanci. V ogliščih so orjaške podobe štirih si-
lovito razgibanih mišičastih orjakov, napadalcev 
neba: Ikara, Tantala, Phaetona in Ixiona. Celjski 
strop velja za evropsko mojstrovino saj je eden 
zadnjih ohranjenih te vrste v Evropi.

LIMBAY - ZGODBA  
O CRAFT GINU 
V RESNICI JE ZGODBA VELIKO BOLJ 
ZAPLETENA ...
 
Ljubezen do morja in strast do letenja, ki mi da-
jeta občutek neskončnosti in svobode, sta botro-
vala k temu, da lahko danes uživamo v vsakem 
požirku eliksirja, ki sem ga sestavil in zvaril ter 
poimenoval po Limskem kanalu, kjer se je - re-
snici na ljubo - v moji glavi tudi rodil.



PLJUČNA TAGLIATA S TARTUFOVO POLENTO 
IN ŠPARGLJI (1,	6,	10)  
goveji pljučni file, pšenični zdrob, koruzni zdrob, maslo, šparglji, sol,  
poper, parmezan

RAMSTEK
na žaru z jajčko (2)  
v naravni omaki (6,	9) 
z zelenim poprom (6,	9,	12) 
z jurčki (6,	9) 
s tartufi (1,	6,	9) 

T BONE NA ŽARU - (teža 700 - 1000 g)   
z zelenjavo na žaru

TOMAHAWK - (teža 1000 - 1500 g)  
s pečeno zelenjavo

MESNA PLOŠČA GROF (1,	2,	6,	9)  
2 kos: svinjski zrezek po dunajsko, telečji zrezek v omaki z jurčki,  
ramstek na žaru z zeliščnim maslom, sirovi štruklji, dušeni riž, kuhana zelenjava  

žar menu 
ČEVAPČIČI (12) 

ČEVAPČIČI  PRETAKNJENI (1,	12) 

PLESKAVICA (12)  

PRETAKNJENA PLESKAVICA (1,	12)  

PIKANTNA KLOBASA (12)  

VRATOVINA NA ŽARU (9,	12) 

MEŠANO MESO NA ŽARU (9,	12)  

S prijatelji smo prinesli hrastov sod na »plac«, ki 
je pravzaprav gojišče školjk ostrig, kjer se poleti 
družimo. Bacchus je kriv, da nam je sod po ne-
rodnosti padel v vodo in da ga nismo takoj pote-
gnili ven … Vse ostalo je del legende. Kar nekaj 
časa je minilo, da smo sod potegnili ven in vanj 
nalili gin, ki je dobil drugačen okus, vonj, barvo in 
skrivnostno moč, ki jo pripisujejo ostrigam.

Morje in ljudje, ki živijo z njim, so pomemben del 
zgodbe. Ostrige, hrastovi sodi, motar, rožmarin, 
slovenska lipa, brinje, izvirska voda Vila izpod 
Kamniških planin, neskončna paleta okusov do-
mače hrane in starodavnih začimb, ki so vsepri-
sotne na tem prostoru, slovenska trmoglavost in 
še kanček sreče, so glavne sestavine recepta.

To je vsa resnica o nastanku Limbay gina. Po-
droben recept, ki draži brbončice in rahlja dušo 
ter telo, naj ostane še naprej moja sladko - slana 
skrivnost.

Letno naredim in natočim do 6.000 steklenic. 
Tako kot skrbno nabiram in izbiram večino se-
stavin, ki jih uporabljam za izdelavo, veliko skrb 
posvečam tudi izgledu, saj je Limbay gin name-
njen predvsem užitkom ...

Ponosen sem, da jih boste lahko deležni tudi vi.

.



POLNJENA VEŠALICA (1,	9,	12) 

POLNJENA VEŠALICA NA GROFOV NAČIN (1,	9,	12) 

PURANJI RAŽNJIČI (1,	9,	12) 

PIŠČANČJA BEDRA BREZ KOSTI (9,	12) 

GURMANSKA PLOŠČA (1,	9,	12) 
4 kos čevapčičev, 2 kos polnjene vešalice,  
2 kos pretaknjene pleskavice, 2 kos pikantne klobase in
2 kos svinjskega medaljona.

DODATKI 
KAJMAK (1)  
URNEBES (1,	12) 
LEPINJA (1,	2,	6) 
PREBRANEC (9,	12) 
ŠOPSKA SOLATA (1,	12)  
PEČENA PAPRIKA (12) 

iz vode na krožnik
RIBJA ČORBA na rdeče 

POSTRVI (4,	6)  

LIGNJI 
po tržaško (6,	14)  
ocvrti (1,	2,	6,	14) 
na žaru (14) 
polnjeni s pršutom in mladim sirom (1,	14)   
tris lignjev za 2 osebi  (1,	2,	6,	14)  

DALMATINSKI KROŽNIK (1,	3,	4,	12,	14) 
kapesante, kapelunge, pedocha, lignji, škamp, hobotnica, ribji file

MCC 
PROSTOR SVOBODNIH IDEJ 
IN DRUŽENJA

 
Celjski mladinski center je prostor odprt za vse, 
ki želijo aktivno preživeti svoj prosti čas, se radi 
zabavajo, izmenjujejo svoje ideje ali se preprosto 
družijo. Je center s širokim spektrom informacij 
in aktivnosti za mlade ali tiste po duši, ki omogo-
ča tudi mednarodne izmenjave mladih (medna-
rodne izmenjave, prostovoljski projekti, evropska 
solidarnostna enota, mednarodni seminarji in 
izobraževanja,..) in aktivnosti, ki temeljijo na po-
budah mladih. Mladi lahko uporabljajo dvorano, 
učilnice, multimedijski prostor in opremo. Mnogi 
poznajo mladinski center zaradi rednih aktivno-
sti, ki jih izvaja čez vse leto: razne delavnice – 
plesne, novinarske, fotografske, filmske, mladin-
ske, počitniške kreativne delavnice, rekreacija, 
razstave, koncerti in še in še.

V okviru Celjskega mladinskega centra deluje 
MCC Hostel – Hiša legend, ki se nahaja v ob-
novljeni zgodovinski stavbi. V mladinskem hostlu 
je 50 ležišč v 12 tematsko urejenih sobah, ki so 
jih opremili umetniki. Sobe vas popeljejo v vzpo-
redni svet celjskih mitov in legend iz preteklosti. 
Zagotovo ste si že kdaj zaželeli zaspati z nemir-
nimi ribami na svetlikajoči se površini jezera, z 
grafitom zaznamovati sobo v kateri ste preživeli 
svoje najboljše počitnice, se obleči v čisto prave-
ga ninjo, povonjati duh socialistične preteklosti, 
ali spoznati kaj za vraga je Alfred Nobel počel v 
Celju. Na voljo je prostor za piknik z igriščem za 
odbojko, badminton ter namizni tenis. Lahko pa 
samo posedite ali poležite v senci dreves v zele-
nem parku in se prepustite mladinskemu duhu.



FILE BRANCINA s špinačno polento (4,	12) 

FILE ORADE z blitvo in krompirjem (4,	12) 

FILE KOVAČA s tartufovim pirejem (1,	4) 

LOSOS NA ŽARU s pečeno zelenjavo (4) 

TUNINA TAGLIATA S SEZAMOM  
mešan riž z zelenjavo (2,	4,11,12) 

TUNINO NABODALO Z ŽARA NA OGLJE (4) 

TUNIN STEAK NA ŽARU (2,	4,	11,	12) 

zdrav meni (12) 
puran, pljučna, bučke, por, peperchino, paprika, čebula, česen 

otroški čiračara 
MENU 1  
PIZZA pelati, sir, šunka (1,	2,	6)
KEPICA SLADOLEDA s smetano (1,	2)
PRESENEČENJE

MENU 2  
ŠPAGETI bolognese (1,	2,	6,	9,	12)
KEPICA SLADOLEDA s smetano (1,	2)
PRESENEČENJE

MENU 3   
PURANJE PANIRANE PALČKE s krompirčkom (2,	6)
KEPICA SLADOLEDA s smetano (1,	2) 
PRESENEČENJE 

ŠEMPETER 
JAMA PEKEL

Milijone let je potok Ponikvica tekel po planoti 
Ponikvanskega krasa, pronical skozi apnenčasta 
tla in sredi Spodnje Savinjske doline ustvaril ča-
robno kraško jamo. Kanček domišljije nam nad 
vhodom v jamo razkrije podobo hudiča. Pozimi, 
ko je zunanja temperatura nižja od temperature 
v jami, se iz vhoda včasih kadi. Zato so se naši 
predniki jame bali in ji nadeli ime jama Pekel.

Jama Pekel je kraška jama, stara več kot tri 
milijone let in ima bogato zgodovino. Leži sredi 
Ponikvanskega krasa, dobre 4 km severno od 
Šempetra v Savinjski dolini. Je ena večjih kraških 
jam za turiste na Štajerskem. Jamo je izdolbel 
tok potoka Ponikvica, ki pred jamo ponikne, iz nje 
pa priteče z imenom Peklenščica. 1159 metrov 
dolga pot po jami je lahkotno speljana in lepo 
vzdrževana.
 

Vodni in suhi del jame
V jami spoznamo tako vodno kot suho kraško 
jamo, saj je sestavljena iz dveh etaž. V spo-
dnjem, vodnem delu jame pot poteka ob potoku 
Peklenščica in vodi do največje znamenitosti v 
jami, do najvišjega slovenskega, za obiskovalce 
iz neposredne bližine dostopnega podzemnega 
slapa s štirimi metri vodnega padca. Zgornji, suhi 
del jame krasijo raznolike kapniške oblike. Ker 
voda s seboj prinaša različne snovi, so kapniki v 
jami obarvani v različnih odtenkih rdeče in rjave 
barve. 

Življenje v jami
V jami Pekel živijo številne rastlinske in živalske 
vrste. Na stenah, po stropu ter v vodi se boho-
tijo lišaji, mahovi in alge, v jami pa se skrivajo 
tudi hroščki, pajki, polžki, raki in netopirji. Jamo 
zapustimo skozi umetno izdelan izhod na vrhu, 
kjer stopimo nazaj na sonce sredi prelepega po-
krajinskega parka, kjer stoji tudi Turistični dom.



JEDI BREZ MESA: 

solatni vitamini 
DOMAČ SOLATNI IZBOR IZ KUHINJE 
mala solata (12) 
velika solata (12) 

SOLATNI BIFE
mala solata (12)  
velika solata (12) 

CESARJEVA SOLATA (1,	2,	12) 
solata ledenka, hrustljava slanina, naribana jajčka, parmezan. cesarjev 
preliv popečeni kruhki

CESARJEVA SOLATA s piščancem (1,	2,	12) 
Cesarjeva solata, piščanec 

RIMSKA NEKROPOLA

Pred skoraj 2000 leti je skozi Šempeter vodila 
sila pomembna rimska cesta Akvileja - Emona - 
Celeia - Poetovio (Oglej - Ljubljana - Celje - Ptuj). 
V okolici so imeli posestva mnogi rimski veljaki 
in upravniki iz Celeie in nekateri med njimi so 
svoje grobnice postavili prav v šempetrski rimski 
nekropoli. 

Eden najpomembnejših spomenikov 
rimske dobe

Do odkritja nekropole je prišlo povsem na-
ključno, ko so leta 1952 pri delih v sadovnjaku 
nepričakovano naleteli na kip sedeče ženske. 
Nekaj let po izkopavanjih so odprli arheološki 
park Rimska nekropola v Šempetru, ki še dan-
danes spada med najpomembnejše in najlepše 
ohranjene spomenike rimske dobe v Sloveniji in 
Srednji Evropi. V lapidariju, muzeju na prostem, 
bodo tako pred vašimi očmi zasijale prečudovite 
grobnice Rimljanov z reliefi, ki so delo vrhunskih 
mojstrov takratnega časa.

Prekrasne grobnice

Od odkritja rimske nekropole v Šempetru je bilo 
izkopanih že več kot 600 arheološko pomemb-
nih predmetov ter preko 100 družinskih grob-
nic. Najlepše so velike grobnice iz pohorskega 
marmorja, ki jih krasijo reliefno upodobljeni kipi 
tam pokopanih družin. Največja med vsemi je 
grobnica Spektacijev, ki izstopa z reliefi štirih le-
tnih časov. Za najlepšo velja grobnica Enijcev, ki 
prikazuje mitični prizor ugrabitve Evrope. Vsaka 
grobnica pripoveduje svojo, 2000 let staro zgod-
bo, opisuje antično mitologijo in govori o življenju 
Rimljanov.

CESARJEVA SOLATA s tuno (1,	2,	4,	12) 
Cesarjeva solata, tuna, koruza 

CONTE (1,	10,	12)  
zelena solata, rukola, radič, paradižnik, jajčevci, bučke, mozzarella, 
preliv z gorčičnimi semeni 

CONTE s piščancem (1,	10,	12)  
conte, piščanec 

GRŠKA (1,	12)   
zelena solata, paradižnik, kumare, paprika, čebula, feta sir, olive

TOSKANSKA (1,	12) 
zelena solata, radič, rukola, paradižnik, jajčevci, bučke, olive, popečen 
pršut, popečen mladi sir, balzamični kis 

MEDITERANSKA (3,	12,	14) 
listnata solata, rukola, češnjevec, črne olive, kapre, hobotnica, lignji, 
gamberi



SOLATNI KROŽNIK S PIŠČANCEM (11,	12)  
listnata solata, češnjevec, koruza, rdeč fižol, ocvrt piščančji file s 
sezamom

SOLATNI KROŽNIK GROF (1,	12) 
rukola, češnjevec, pljučna pramenca, hrustljava panceta, 
parmezanova košarica, balzamični kis

HONDURAS (1,	3,	12) 
pernata solata, gamberi, avokado, parmezan, balzamični preliv

ŠPINAČA in AVOKADO (1,	5,	12) 
mlada špinača, češnjevec, popečena mozzarella, avokadov preliv, 
pinjole, balzamični kis, olivno olje

MARGARETINA (1,	2,	6,	12) 
rukola, česnovi kruhki, češnjevec, popečena mozzarella, kapre, 
origano, balzamični kis, olivno olje

DUNAJSKA (2,	6,	12) 
mlada špinača, bučke na žaru, ocvrti jajčevci (po dunajsko), ocvrta 
slanina (po dunajsko), balzamični kis, olivno olje

SOLATNI KROŽNIK Z LOSOSOM (1,	4,	12) 
ledenka, rukola, špinača, česen, češnjev pradižnik, mozzarella, olivno 
olje, balzamičen kis, balzamična glazura, granatna jabolko, losos

KMETIJA FLIS, KJER 
SE KRAVICE SAME 
POMOLZEJO
Predstavljamo vam kmetijo Četina (po domače 
Flis), ki se nahaja v Spodnjih Grušovljah, nedaleč 
od Šempetra v Savinjski dolini. Kmetija je danes 
znana po kvalitetni pridelavi in predelavi mleka, 
obdelujejo pa tudi 70 ha kmetijskih zemljišč. V 
hlevu imajo okoli 170 glav živine, med katerimi je 
85 krav molznic črno bele pasme, ostalo je mla-
da živina. Letno pridelajo okoli 700.000 l mleka.
Sedanji lastnik Damijan Četina, ing. agronomi-
je in nosilec dopolnilne dejavnosti nam zaupa, 
da se kmetija ponaša z dolgoletno tradicijo, ki 
se prenaša iz roda v rod. Leta 1938 je kmetijo 
od strica, ki ni imel svojih otrok, podedoval stari 
oče, kasneje jo je vodil njegov oče. Ker kmetija 
leži na tradicionalno hmeljarskem območju, je do 
osamosvojitve Slovenije, bila glavna dejavnost 
hmeljarstvo. V devetdesetih letih so se na kme-
tiji odločili za preusmeritev v govedorejo in pro-
izvodnjo mleka. Damijan je vodenje kmetije leta 
2006 prevzel od svojega očeta in v letu 2007 
kmetijo posodobil z robotom za molžo krav. 

JEDI BREZ MESA: 



sezonsko
CONTESSA (1,	12) 
pečen goveji file, motovilec, paradižnik, mladi sir, olive, olivno olje, 
balzamični kis 

KMEČKA (ŠPEHOVA SOLATA) (12) 
pernata solata, krompir, ocvirki, kis, olje

MOTOVILEC S SLANINO (12) 

REGRAT S KROMPIRJEM in SLANINO (12) 

REGRAT S KROMPIRJEM in SLANINO - mala (12) 

MOTOVILEC - mali 

MOTOVILEC - veliki 

za zraven 
PRAŽEN KROMPIR  
PIRE KROMPIR  
KROMPIRJEVI CEKINČKI  
POMMES FRITES  
KROMPIRJEVI KRHLJI S KOŽICO  
BLITVA S KROMPIRJEM (12) 
DUŠENI RIŽ  
ŠTRUKLJI (1,	2,	6)  
KORUZNA POLENTA (1)  
KUHANA ZELENJAVA (1)  
ZELENJAVA NA ŽARU  
ŠIROKI REZANCI (1,	2,	6)  
MESO PIŠČANČJE 10 dkg 
 

Ker izzivov na kmetiji ne manjka, se je rodila 
ideja o predelavi mleka. Registrirali so lastno 
blagovno znamko »Mlečni izdelki kmetije Flis« in 
s tem tudi trajno ohranili domače ime kmetije. 
Mleko, ki ga pridelajo je izredne kakovosti, zato 
so polnega in bogatega okusa tudi njihovi doma-
či mlečni izdelki.

Kmetija se ponaša s certifikatom kakovosti za 
kmečke mlečne izdelke. Na ocenjevanju »Dobro-
te slovenskih kmetij 2018« na Ptuju, so za vseh 
šest prijavljenih izdelkov prejeli zlata priznanja in 
sicer za kislo smetano, sir za žar, mladi sir, skuto, 
sadni jogurt in grški sadni jogurt. Na priznanja so 
Flisovi zelo ponosni, saj so potrditev trdega dela. 
Svoje izdelke skrbno negujejo in pripravljajo, ker 
spoštujejo tudi svoje kupce.

Najavljenim skupinam na kmetiji nudijo tudi vo-
dene oglede, na katerem vam poleg degustacije, 
predstavijo in prikažejo sodoben način računal-
niško vodene molže z robotom.
 
Prepričajte se sami!
 
Mlečni izdelki s kmetije Flis
Spodnje Grušovlje 6, 3311 Šempeter v Savinjski 
dolini, T: 040 366 349, FB: Kmetija FLIS



ko pade cukr 
IZBOR SLASTNIH TORT, PIT, REZIN IN OSTALIH DOBROT 

palačinke (1,	2,	6)
čokolada (1) 
nutella (1,	5,	8) 
marmelada  
orehi (1,	5) 
limona in sladkor  
nutella in banane (1,	5)  
vanilijeva krema in višnje (1) 

tiramisu (1,	2,	6,	8)
klasični  
gozdni sadeži   
jagodni  
after eight  

panna cotta (1,	6)
s slivami v teranovi omaki   
s čokoladno ali jagodno omaka 

sladko ...
SLlVOVA TORTA (1,	2,	6) 

ČOKOLADNA TORTA (1,	2,	6) 

JOGURTOVA TORTA (1,	2,	6) 

JAGODNE SANJE (1,	2,	6)  

JAGODNA TORTA (1,	2,	6) 

KREMNA REZINA (1,	2,	6)  

KRAJINSKI PARK 
LOGARSKA DOLINA 
Logarska dolina v osrčju Kamniško-Savinjskih 
Alp je ena najlepših alpskih dolin v Evropi. 
Med več kot 2000 m visokimi vršaci (Krofička, 
Ojstrica, Brana, Turska gora, Rinke ...) se skrivajo 
sončni travniki in pašniki, oglarska in gozdarska 
bajta, lesena riža za spravilo lesa ter slikovite 
naravne zanimivosti ob izvirih in pritokih reke 
Savinje, za zeleno kuliso bukovega gozda pa se 
razlega veličastno šumenje slapa Rinka.

Privlačnost Logarske doline odseva v prvobitno-
sti okolja ter v številnih naravnih zanimivostih, ki 
privabljajo ljubitelje narave. Svoj pečat so pro-
storu vtisnile tudi kmetije, ki so skozi stoletja 
ustvarjale kulturno krajino. Ravno sožitje med 
človekom in naravo je tista vrednota, ki jo danes 
najdemo le redkokje. Zaradi omenjenih vrednot 
je bila Logarska dolina leta 1987 razglašena za 
krajinski park. 

Svoj imidž gradi na sonaravnem trajnostnem ra-
zvoju ter na kakovostni turistični ponudbi.

Zaradi čudovite lege predstavlja odlično izhodi-
šče za številne atraktivne izlete na vrhove Sa-
vinjskih Alp.



PASIJONKA (1,	2,	6) 

ČOKOLADNA PENA S PISTACIJAMI (1,	2,	5,	6) 

ČOKOLADNO–POMARANČNA TORTA (1,	2,	6) 

ČOKOLADNA KREMA Z JAGODIČEVJEM (1,	2,	5,	6) 

ČOKOLADNA ROLCA (1,	2,	5) 

CRÈME BRÛLÉE (1,	2) 

KARAMELINA SKODELICA (1,	2,	5) 

JABOLČNA PITA (5,	7) 

SADNA KROSTATA Z VANILJEVO KREMO (1,	2,	5,	6) 

ČOKOLADNI FONDANT Z VIŠNJEVO OMAKO  
IN SLADOLEDOM (1,	2,	6) 

GRŠKI JOGURT Z MANGOM IN PASIJONKO  
SEZONSKO (1,	2,	6) 

LCHF SLADICA (5) 

sveže ...
PRESNO VEGANSKA TORTA (5,	7) 

hladno ...
SLADOLED - kepica (1,	2,	5,	6,	7) 

SLADOLED - porcija (1,	2,	5,	6,	7) 

SLADOLED Z VROČIM SADJEM (1,	2,	5,	6,	7) 

LEDENA KAVA (1,	2,	5,	6,	7) 

SADNA KUPA (1,	2,	5,	6,	7) 

BANANA SPLIT (1,	2,	5,	6,	7) 

Kaj nam park ponuja?
Krajinski park Logarska dolina z okolico ponuja 
številne možnosti aktivnega preživljanja prostega 
časa. 

• Pohodništvo, kolesarjenje, planinarjenje, ple-
zanje; 

• jahanje, vožnjo s kočijo ali lojtrnim vozom; 
• lokostrelstvo, jadralno padalstvo; 
• smučanje, sankanje, tek na smučeh, vožnjo s 

sanmi s konjsko vprego; 
• pohode s krpljami, turno smuko, ledno pleza-

nje; 
• zabavne igre, animacijo in programe za sku-

pine; 
• bivanje v družinskem hotelu, penzionih, na 

turističnih kmetijah, v planinskih domovih, za-
sebnih sobah; 

• okusno domačo hrano; 
• stik z naravno in kulturno dediščino območja; 
• raziskovanje z lokalnimi vodniki.

LENDAVA 
 
VINARIUM LENDAVA

Stolp Vinarium je zrasel na griču v Lendavskih 
goricah in je s svojimi 53,5 metri najvišji razgle-
dni stolp v Sloveniji. Kmalu se ga je prijelo ime 
panonski svetilnik, nekateri pa ga imenujejo kar 
pomurski Eifflov stolp. Na vrhu je zastekljen raz-
gledni prostor, od koder seže pogled na pokraji-
no štirih držav: Slovenijo, Madžarsko, Hrvaško in 
Avstrijo, stolp pa sta zasnovala arhitekta Oskar 
Virag in Iztok Rajšter.



vinska karta 
KAKOVOSTNA VINA

BELA

KONJIČAN • kozarec • 0,1 l 
1 l, Zlati grič, polsuho, Štajerska, Slovenija 

JANŽEVEC • kozarec • 0,1 l 
1 l, Klet Radgona, polsuho, Radgonsko - Kapelske gorice  

RDEČA

REFOŠK • kozarec • 0,1 l 

1 l, Korte, suho, Primorska, Slovenija 

PRVIN (Refošk, Merlot, Cabernet) • kozarec • 0,1 l 
1 l, suho, Primorska, Brda, Slovenija 

CVIČEK ZAJC • kozarec • 0,1 l   

1 l, suho, Dolenjska, Slovenija  

VRHUNSKA VINA 
BELA SUHA

MALVAZIJA MONTEROSSO • kozarec • 0,1 l 
0,75 l, Istra, Hrvaška 

MALVAZIJA VIMARA • kozarec • 0,1 l 
0,75 l, VInska klet Trošt, Slovenija 

Pri iskanju imena za razgledni stolp so se sno-
valci oprli na zgodovinske vire o vinogradništvu, 
povezovanju in skupnemu predstavljanju vino-
gradnikov. Lendava z vinogradi, bližnjimi in oko-
liškimi, ter geografsko lego predstavlja stičišče 
različnih kultur in kulinaričnih užitkov pri čemer 
predstavlja vino osrednjo vlogo. V času rimske-
ga imperija so logistiko vin višje kakovosti urejali 
preko tako imenovanih »pristanišč vina« oziroma 
»portus vinarius«. Ker se stolp nahaja v osrčju 
vinogradov in s ponudbo domačih in tujih vin 
simbolizira »tržnico vin«, oziroma kot bi jo v času 
rimskega imperija imenovali, »forum vinarium«. 
Tako je razgledni stolp sredi slikovitih Lendavskih 
goric dobil ime Vinarium Lendava.

TERME SNOVIK  
Eko svet termalnih užitkov 
 

Zelena, zdrava in aktivna ponudba v objemu 
gozdov pod Kamniško Savinjskimi Alpami, 9 km 
od Kamnika, 30 km od Ljubljane in 25 km od 
Vranskega. V bazenskem kompleksu z notranjimi 
in zunanjimi bazeni se lahko osvežite z zdravilno 
termalno vodo. Razvajajte se v savnah, masažah, 
negi telesa in obraza, hidroterapiji in fizioterapiji.
Novost v  Termah Snovik je uporaba Kneippovih 
načel, ki smo jih prepletli z našo ponudbo.

Sebastian Kneipp (1821-1897), nemški duhov-
nik ter vodni in fitoterapevt je postavil sistem pe-
tih stebrov za ohranjanje zdravja telesa in duha: 
voda, zelišča, gibanje, prehrana in zdrav življenj-
ski slog. Ker si je sam že v mladosti s kopanjem v 
hladni Donavi pozdravil tuberkulozo, se je odločil, 
da bo življenje posvetil zdravljenju ljudi z narav-
nimi elementi.



RUMENA REBULA 
0,75 l, Medot, Primorska, Goriška Brda, Slovenija

ŠIPON 
0,75 l, Verus, Štajerska, Ormož, Slovenija

REBULA 
0,75 l, Vinarstvo Batič, Primorska, Šempas, Slovenija 

SAUVIGNON 
0,75 l, suho, Valdhuber, Štajerska, Slovenija 

BELA - POLSLADKA

TRAMINEC • kozarec • 0,1 l  
0,75l, Keltis, Dolenjska, Bizeljsko-sremiško, Slovenija  

TRAMINEC • kozarec • 0,1 l 
0,75 l, Radgonske gorice d.d., Štajerska, 
Radgonsko–Kapelske Gorice, Slovenija  

BELA - SLADKA

RUMENI MUŠKAT • kozarec • 0,1 l  

0,75 l, Keltis, Bizeljsko-sremiško, Slovenija  

RUMENI MUŠKAT • kozarec • 0,1 l 
0,75 l, polsladko, Kmetija Tomažič, Vipavska dolina, Slovenija 

ROSE

ROSE BATIČ 
0,75 l, polsuho, Vinarstvo Batič, Primorska, Šempas, Slovenija

ROSE PETRIČ • kozarec • 0,1 l 
0,75 l, suho, Vinarstvo Petrič, Vipavska dolina, Slovenija 

5 STEBROV ZA ZDRAVJE TELESA IN DUHA

Kneippova življenjska filozofija je preprosta in 
primerna za vsakogar. Izhaja iz 5 stebrov, ki so 
voda, gibanje, prehrana, zelišča in zdrav življenj-
ski slog.

Zdrav življenjski slog vključujemo v osnovno po-
nudbo Term Snovik (vaje joge, delavnice za delo 
z glino), negujemo stare običaje in se povezuje-
mo z okoljskim prebivalstvom.

»Ostati zdrav in dolgo živeti je želja večine lju-
di, zelo malo pa jih je pripravljeno za to tudi kaj 
narediti. Če bi ljudje vsaj polovico skrbi namenili 
temu, kako ostati zdrav in zdravo živeti, bi jim bila 
polovica njihovih bolezni prihranjena.«
Sebastian Kneipp

V Termah Snovik vemo, kako živeti zdravo v soži-
tju z naravo. Goste in zaposlene spodbujamo, da 
so aktivni in skrbijo za svoje zdravje. Vabimo Vas, 
da poizkusite tudi Vi.

Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate 
na brezplačno telefonsko številko: 08 08 123 ali 
nam pišete na elektronski naslov info@terme-
-snovik.si.



RDEČA - SUHA 

CABERNET SAUVIGNON • kozarec • 0,1 l  

0,75 l, Radivoj Lisjak, Primorska, Vipavska dolina, Slovenija 

CABERNET SAUVIGNON  

0,75 l, Kristančič Dušan, Primorska, Goriška Brda, Slovenija

RDEČI KELTIS • kozarec • 0,1 l  

0,75 l, Bizeljsko-sremiško, Slovenija 

REFOŠK ROJAC  
0,75 l, Rojac, Slovenska Istra, Slovenija 

PENEČA VINA

SREBRNA RADGONSKA PENINA • steklenička • 0,2 l   
polsuho, Radgonske gorice, Podravje, Slovenija

SREBRNA RADGONSKA PENINA  
0,75 l, polsuho, Radgonske gorice, Podravje, Slovenija

ZLATA RADGONSKA PENINA  
0,75 l, suho, Radgonske gorice, Podravje, Slovenija 

ZLATA RADGONSKA PENINA - SELECTION  
• kozarec • 0,1 l  

0,75 l, zelo suho, Radgonske gorice, Podravje, Slovenija 

ZLATA RADGONSKA PENINA - ROSE 
0,75 l, suho, Radgonske gorice, Podravje, Slovenija

ZLATA RADGONSKA PENINA - ROSE SELECTION  
• kozarec • 0,1 l  

0,75 l, zelo suho, Radgonske gorice, Podravje, Slovenija 

DESIREE 

0,75 l, polsladko, Istenič, Bizeljsko, Sremič, Slovenija

POLZELA 

Pokrajina med Savinjo in Goro Oljko, ima ko-
renine nastanka že v rimskih časih, vendar je 
resnično zaživela s svojo Komendo (Hailenste-
in) pred več kot 800 leti. Dolga stoletja so ji 
zgodovino pisali malteški vitezi, Celjski grofje in 
dominikanci. Grad Komenda na Polzeli je edi-
ni obnovljeni malteški grad v Sloveniji. Sama 
občina Polzela je samostojna od leta 1998 in 
šteje dobrih 6000 prebivalcev. Sestavlja jo 8 
zaselkov, ki se razprostirajo na 34 kvadratnih 
kilometrih. Na ogromen vpliv malteškega vite-
škega reda na razvoj Polzele nakazujeta tudi 
občinska zastava in grb, saj sta njuni glavni 
sestavi malteški križ in antični lev, ki stoji ob 
vhodu v grad Komenda in predstavlja simbol 
viteštva, oblasti in moči.

Upravljalec gradu Komenda je Zavod za kultu-
ro, turizem in šport Polzela, katerega namen in 
poslanstvo je zagotavljanje kontinuirane priso-
tnosti kvalitetnih vsebin s področja kulture, tu-
rizma in športa, ter učinkovitejša organizacija, 
razvoj in spodbujanje dejavnosti na omenjenih 
področjih s ciljem dviga kvalitete življenja v ob-
čini in boljše prepoznavnosti občine Polzela.

Grad Komenda

Grad Komenda na Polzeli je edini obnovljeni 
malteški grad v Sloveniji. V njem lahko organizi-
rate svečane grajske poroke (v poročni dvorani 
ali zunanjem prostoru), konference, seminarje, 
sestanke in izobraževanja. V gostilnici Malteški 
hram se lahko prepustite grajskemu kulina-
ričnemu razvajanju in v vinski kleti pokušate 
priznana vina. V gradu pritegnejo pozornost: 
najstarejši objekt Polzele – romanski stolp, 
prezentirana gotska soba – poročna dvorana, 
najstarejša horizontalna sušilnica hmelja v Slo-
veniji, ki je bila obnovljena v sklopu Ekomuzeja 
hmeljarstva in pivovarstva Slovenije in razstava 
malteškega viteškega reda. 



TUJA VINA 
CASILLERO DEL DIABLO  
0,75 l, Cabernet Sauvignon, suho, Concha y Toro, Čile

MALVAZIJA ALBA • kozarec • 0,1 l  

0,75 l, suho, Matoševič, Istra, Hrvaška  

 
KUHANO VINO 
BELO 0,2 l   
RDEČE 0,2 l  

POSEBNA PONUDBA 
APEROL SPRITZ    
Penina, Radenska, Aperol

Park in graščina Šenek

Park in graščina Šenek se nahajata na položni 
vzpetini severovzhodno od Polzele na izjemno 
privlačni razgledni točki. Dvorec je obdan s ču-
dovitim parkom iz 19. stoletja in še vedno žarči 
svojo lepoto v dolino. Skupaj s parkom je od 
leta 1991 razglašen za kulturni spomenik. Zgo-
dovina Šeneka sega v čas Celjskih grofov, saj 
se kot žovneška posest omenja že leta 1288, 
kot dvor v 15. stoletju, konec 18. stoletja pa ga 
je nadomestil dvorec z gospodarskimi poslopji. 
Današnjo obliko je dobil leta 1869 v času du-
najske rodbine poslovnežev Pongratz. Ob gra-
ščini sta dva vrtova iz striženega pušpana, ki ju 
je včasih krasil vodomet. Park ob graščini je za-
sajen z raznimi domačimi in tujimi drevesnimi 
vrstami, med katerimi so speljane sprehajalne 
poti. Nekatera drevesa v parku so stara preko 
100 let in so po občinskem odloku razglašena 
za dendrološke spomenike.

Gora Oljka

Goro Oljko na nadmorski višini 733 m že od 
leta 1757 krasi veličastna dvostolpna cerkev 
sv. Križa, ki popotniku pritegne pozornost prav 
z vseh strani. Prvič je bila omenjena leta 1243 
kot »Križna gora«, v 17. stoletju je na vrhu stal 
velik križ, kasneje pa tudi kapela sv. Jošta in sv. 
Neže. Zidana je v smeri od juga proti severu 
v baročnem slogu, po vzoru vzhodnih cerkva. 
Glavni oltar kiparja Ferdinanda Galla, kjer Jezus 
in vrsta sedečih apostolov v naravni velikosti 
izpoveduje svoje občutke  ob zadnji večer-
ji, uvršča cerkev na Gori Oljki med veličastne 
spomenike. Pod cerkvijo je podzemno svetišče 
z Jezusom v božjem grobu. Ob cerkvi stoji lepo 
vzdrževan planinski dom s približno 150 sedeži 
in 50 ležišči.



cenik pijač
BREZALKOHOLNE PIJAČE 
SODA 0,1 l • šankomat  
ORANŽADA 0,1 l • šankomat  
JUICE 0,1 l • šankomat  
SOK JABOLKO 0,1 l • šankomat  
SOK BRESKEV 0,1l   

SOK JAGODA 0,1 l    
SOK FRUCTAL različni okusi 0,2 l  
PEPSI-COLA 0,25 l  
COCA-COLA 0,25 l  
COCA-COLA ZERO 0,25 l  
SPRITE 0,25 l  
FANTA 0,25 l  
SCHWEPPES 
bitter lemon / tonic / tangerine 0,25 l  
COCKTA 0,25 l  
ORANGINA 0,25 l  
RED BULL 0,25 l  
ROEMERQUELLE gaz. / negaz. stekl. / 0,33 l 
ROEMERQUELLE EMOTION stekl. / 0,33 l 
RADENSKA 0,25 l 
RADENSKA NATURELLE 1 l  

RADENSKA 1 l  

ZALA Z OKUSOM 0,5 l  
VODA ZALA 0,5 l  
NARAVNI JUICE 1 dl  
NARAVNA LIMONADA 3 dl   
CEDEVITA   
TONIC PIMENTO  
LEDENI ČAJ 
DOMAČI LEDENI ČAJ 3 dl    
LIMONADA Z OKUSI  

TOPLI NAPITKI

KAVA 
KRATKA 
ESPRESSO 
MACCHIATO (1) 
CAPPUCCINO (1) 
Z MLEKOM (1) 
S SMETANO (1) 
BELA (1) 

KAVE BREZ KOFEINA
KAVA  
MACCHIATO (1) 
Z MLEKOM (1) 
S SMETANO (1) 
CAPPUCCINO (1) 
BELA (1) 

KAKAV (1,	5,	7) 
KAKAV S SMETANO (1,	5,	7) 
VROČA ČOKOLADA (1,	5,	7) 
VROČA ČOKOLADA S SMETANO (1,	5,	7) 

ČAJ 
ČAJ Z LIMONO 
ČAJ Z MEDOM  
ČAJ Z MLEKOM (1)  
ČAJ Z LIMONO IN MEDOM 

MLEKO 0,1 l (1) 
MED 



ŽGANE PIJAČE (0,03 l)
BALLANTINE'S  
BALLANTINE'S 12Y  
JACK DANIEL'S 
JAMESON 
TULLAMORE 
CANADIAN CLUB  
CHIVAS REGAL 12Y  
CHIVAS REGAL 18Y 
COURVOISIER VSOP  
MARTELL VSOP 
MEUKOV V.S.O.P. 
MEUKOV vanilija / cafe XO 

RUM 
RUM HAVANA CLUB 
RUM BLUE MAURITIUS   
STOCK 
CAROLANS IRISH CREAM  
MALIBU 
VODKA  
GIN LIMBAY    
GIN LIMBAY steklenica 0,2 l   
GIN BEEFEATER 
GIN HENDRIX 
TEQUILA SILVER 
VILJAMOVKA 
BOROVNIČEVEC 
TRAVARICA 
MARTINI BIANCO 0,1 l  
CAMPARI 
CYNAR 
JÄGERMEISTER 
UNDERBERG steklenička 0,02 l  
SUZA (slivovka) 
BRINJEVEC   
PELINKOVEC  

PIVO

LAŠKO
TOČENO svetlo / temno / mešano 0,2 l  
TOČENO svetlo / temno / mešano 0,3 l 
TOČENO svetlo / temno / mešano 0,5 l 
TOČENO NEFILTRIRANO 0,2 l 
TOČENO NEFILTRIRANO 0,3 l 
TOČENO NEFILTRIRANO 0,5 l 
ZLATOROG 0,5 l   
ZLATOROG 0,33 l   
MALT ananas 0,33 l   
TAT - CIDER 0,5 l   
PŠENIČNO LAŠKO 0,5 l   

UNION
UNION 0,5 l  
RADLER 0,5 l 
UNI 0,5 l 

TUJA PIVA
HEINEKEN 0,25 l   

HEINEKEN točeno 0,15 l   

HEINEKEN točeno 0,25 l   

AFFLINGEN BLONDE 0,33 l   

ERDINGER 0,5 l    
FRANZISKANER KELLERBIER   

LOKALNO PIVO: GREEN GOLD BREWING
POVODNI MOŽ 0,33 l   
FORBIDDEN FRUIT 0,33 l 
IPA ROCKET QUEEN 0,33 l 

CIGARETI 
ponudba in cene za točilnim pultom.



Rojstvo Coca-Cole 8. maja 1886 predstavlja mejnik 
v sodobni zgodovini. Tega dne je John Pemberton, 
farmacevt iz Atlante v ZDA, prvič zmešal vrč Coca-
Colinega sirupa s karbonizirano vodo in ga v lekar-
ni Jacob's Pharmacy v Atlanti prodal za pet centov. 
S tem dnem se je svet osvežilnih pijač za vselej 
spremenil. Danes je Coca-Cola najbolj priljubljena 
in najbolje prodajana brezalkoholna pijača v zgo-
dovini, poleg tega pa ni nikoli vsebovala konzer-
vansov ali umetnih arom. Od vsega začetka je bil 
prepoznavni vodilni motiv neverjetne zgodovine 
Coca-Cole »izražanje sreče«.

Prvi, ki je znal Coca-Colo iz lekarniškega izuma 
spremeniti v posel, je bil Asa G. Candler, poslovnež 
iz Atlante, ki je leta 1887 postal prvi predsed-
nik podjetja Coca-Cola. Kot rojen prodajnik si je 
izmišljeval inovativne marketinške prijeme, ki so 
učinkovito približali pijačo žejnim potrošnikom: 
deljenje kuponov za brezplačen poizkus Coca-
Cole, opremljanje lekarn oz. prodajnih mest z 
brandiranimi urami, koledarji, tehtnicami ipd. Coca-
Cola je bila povsod in agresivna promocija je kmalu 
obrodila sadove.

Šele razvoj polnilnic je Coca-Coli prinesel slavo 
svetovnih razsežnosti. Že leta 1894 je neki trgovec 
iz Mississippija začel s polnjenjem Coca-Cole za 
namene prodaje v t.i. stekleničke »Hutchinson«. 
Primerek je sicer poslal tudi Candlerju, a direktorja 
Coca-Cole kljub pritiskom s strani nečakov, embali-
ranje v tistem času še ni zanimalo. Šele pet let kas-

Lekarna Jacob's Pharmacy v Atlanti

Asortiman pijač

John Pemberton

Koledar kot oprema prodajnih mest

Asa G. Candler



neje je Candler podpisal prvo pogodbo o ekskluz-
ivni pravici polnjenja z dvema mladima pravnikoma, 
ki sta z iskanjem lokalnih poslovnežev kot pogod-
benikov hitro razširila mrežo polnilnic po celi državi. 
Leta 1916 je bila z namenom varovanja pred 
posnemovalci oblikovana in na natečaju izbrana 
steklenica »Contour« s svojo značilno podobo, ki je 
po vsem svetu prepoznavna še danes.

Leta 1923 je vodenje Coca-Cole prevzel Robert 
W. Woodruff, ki je na prestolu ostal še naslednjih 
60 let in Coca-Colo popeljal v svet. Poznavalci so 
ga označili za marketinškega genija, ki je povsod 
znal prepoznati priložnosti za širjenje. Tako je npr. 
leta 1928 predstavil Coca-Colo na olimpijskih 
igrah v Amsterdamu.

Sledile so še nekatere pomembne marketinške 
poteze, ki so občutno vplivale na razmah in popu-
larnost blagovne znamke: pakiranje »six pack«, 
odprti hladilniki, avtomatski točilniki, božiček ...

V vseh teh letih zgodbe o uspehu je Coca-Cola  
zrasla v blagovno znamko, ki povezuje ljudi, jih 
navdaja z optimizmom ter ustvarja vezi, ki presega-
jo starost in geografske razdalje. Prav tako je zrasla 
v pijačo, ki zna vsak dan zagotavljati preproste tre-
nutke užitka, njen odličen okus pa risati nasmeh na 
obraze ljudi po vsem svetu.

Ponosni smo na dejstvo, da že več kot 40 let 
prinašamo delček te zgodbe tudi v Slovenijo.

Steklenička Hutchinson

Steklenička Contour

Robert W. Woodruff

Kupon za brezplačno Coca-Colo



IPA ROCKET QUEEN
6,9 % alk.

West Coast IPA 
POVODNI MOŽ
5,8 % alk.

FORBIDDEN  FRUIT
4,7 % alk.

Ponosni na savinjsko  
zeleno zlato – Green Gold 
Brewing 

Inovativna, perspektivna in napredna. 
Besede, s katerimi se uvodoma pred-
stavi naša ekipa mikropivovarne Green 
Gold Brewing iz Šempetra v Savinjski 
dolini. Ko nas vprašate, kaj nas loči od 
preostalih manjših butičnih pivovarn,  
z veseljem dodamo, da je to naša 
lega. Od Gostilne Grof smo oddaljeni 
le 10 kilometrov. Najdete nas v osrčju 
slovenskega hmeljarstva, v čudoviti  
Spodnji Savinjski dolini, kjer imamo na 
voljo najboljši hmelj s kmetije Rojnik.  
Poznan je po vsem svetu in je hkra-
ti tudi najbolj izstopajoča lastnost in 
prednost naših piv.

Zapeljal je Ljubljančanke, zakaj ne 
bi tudi vas? Povodni mož, slovensko 
pivo leta 2017 po izboru pivopis.si, 
je ameriško-slovensko zavezništvo. 
V njem smo povezali slovensko 
hmeljsko sorto Auroro ter ame-
riške Centennial, Citro in Simcoe.  
Kot je značilno za West Coast 
IPA piva, tudi naš Povodni mož v 
okusu izstopa z mamljivo kom-
binacijo močnih arom tropskega 
in citrusnega sadja, zato vas bo  
zagotovo zapeljal s svežino in 
sočnostjo.

Poskušali so nas prepričati v ne- 
uspeh Rocket Queen piva. Da IPA  
s slovenskimi sortami hmelja ne 
more postati dobitna kombinacija. 
A  IPA z domačimi sortami Aurora,  
Styrian Wolf ter Stryian Fox je  
dokazala, da Rocket Queen ni le 
svetovna uspešnica skupine Guns 
N’ Roses, temveč tudi naša zvezda. 
Svežina hmeljske arome se slad-
kobno poveže s sadnim okusom, 
pri katerem prevladujejo okusi 
manga, papaye in breskve.

Naš prepovedan sadež je dovoljen 
vsem, ki razumete, kaj pomeni  
uživati v toplih pomladnih, pole-
tnih in jesenskih večerih; uživati  
v družbi prijateljev, boljše polovice 
ali samega sebe; uživati takrat, ko 
je treba ustaviti konje in izstopiti 
iz stresne situacije. V našem oran-
žnem “zvarku” se odlično povežejo 
hmeljske sorte Styrian Wolf, Aurora  
in Mosaic, posebno vlogo v pivu pa 
je tokrat odigralo kar 40 kg najsla- 
stnejšega tropskega sadeža – manga.

MINISTER ZA ZDRAVJE OPOZARJA: PREKOMERNO PITJE ALKOHOLA ŠKODUJE ZDRAVJU.



IPA ROCKET QUEEN
6,9 % alc.

West Coast IPA 
POVODNI MOŽ
5,8 % alc.

FORBIDDEN  FRUIT
4,7 % alc.

Proud to be a part of  
our hop-growing region  

– Green Gold Brewing 

Innovative, perspective and ahead 
of time. These are the thoughts that 
come first to mind when one hears 
about Green Gold Brewing from Šem-
peter in Savinja Valley. When asked, 
what is our distinctive difference, the 
answer is – hops. Gostilna Grof is just 
10 kilometers away from our brewery,  
which is located in the heart of the  
Styrian hop-growing region. In Savinja 
Valley we have access to the best hops 
from Rojnik Hop farm, which is known 
worldwide. The best breweries in the 
world use their hops – and so does our 
Green Gold Brewing.

Povodni mož is a character, cre-
ated by one of the most famous  
Slovenian poets, France Prešeren. 
This water creature seduced the  
women from Ljubljana and also  
the majority of the Slovenian beer  
lovers (Best Slovenian beer award 
2017). It features Aurora, Centennial, 
Citra and Simcoe hops. Distinctive 
west coast IPA aroma is found in 
this beer too, inviting us with superb 
aroma of tropical fruits and tons 
of citrus flavour, finishing off with 
smooth and pleasant bitterness.

It was said that the American  
IPA could only be made with Amer-
ican hops. We proved them wrong. 
Rocket Queen IPA is our flagship 
beer, made only with best of the 
Slovenian hops. Domestic hops  
Aurora, Styrian Wolf and Styrian 
Fox prove, that Rocket Queen is not  
just a hit song by Guns N’ Roses, but 
our star too. Fresh hoppy aroma 
fuses wonderfully with fruity fla-
vour of mango, papaya and peach. 

Our Forbidden Fruit will take you 
to Eden, not throw you out of it. It 
is meant to be enjoyed with friends, 
alone or with significant other in 
warm nights throughout the year. 
Tropical flavors are enhanced with 
hop varieties Styrian Wolf, Aurora 
and Mosaic. But the real star of this 
beer is a very special fruit - mango. 
If only Adam and Eve had THIS very 
Forbidden Fruit!

MINISTER ZA ZDRAVJE OPOZARJA: PREKOMERNO PITJE ALKOHOLA ŠKODUJE ZDRAVJU.
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Radgonske gorice 
Radgonske gorice
Le kdo je ne pozna, Radgonske penine, Zlate in Srebrne, penine, ki kroji tradicijo 
slovenskega peničarstva že od davnega leta 1852? Kdo ne pozna penine, ki je 
postala že takšen sinonim slovenskega penečega vina, da v večini primerov govo-
rimo kar o zlati in srebrni radgonski penini z malo začetnico? Tako prisotna, tako 
splošna, tako znana! – a še vedno skrivnostna. Je Zlata res zlata in Srebrna sre-
brna, ali paradoksalno Srebrna zlata in Zlata srebrna? Katera je vaša? In zakaj?
Prvi korak
Za začetek nekaj generičnega izrazoslovja. Verjetno je malo takšnih, ki v splošni rabi 
še niso zasledili besed: penina, šampanjec in peneče vino. Velja opozoriti, da pri teh 
izrazih ne gre za sopomenke. Posplošeno razloženo tako penino kot šampanjec 
uvrščamo med peneča vina, a vsako peneče vino ni nujno penina ali šampanjec. 
Penine so peneča vina, ki prihajajo iz Slovenije, šampanjci prihajajo le iz francoske 
pokrajine Šampanje. Podobno so španska peneča vina poimenovana cava, nemška 
sekt, italijanska spumante itd.
Zlata radgonska penina
Zlata radgonska penina je pridelana po t. i. tradicionalni ali klasični metodi z vrenjem 
v steklenicah, po kateri so pripravljeni tudi pravi šampanjci. Prvotni fermentaciji vina 
sledi ustekleničenje ob dodatku kvasovk, ki inducirajo sekundarno fermentacijo, s 
katero se formirajo za peneče vino tako nepogrešljivi mehurčki. Zlata radgonska 
penina odleži na kvasovkah najmanj 24 mesecev, moč pa je najti tudi Zlate penine 
posebnih letnikov, ki so na kvasovkah zorele več, celo 10 let! Obenem Zlato rad-
gonsko penino lahko označimo kot blanc de blancs, kar pomeni, da je pridelana 
iz čistega chardonnaya. Še ena pomembna oznaka zanjo je vintage – gre torej za 
letniško penino, pridelano iz grozdja ene trgatve. Pri šampanjcih je namreč pogosta 
tudi praksa, da se jih prideluje iz vin različnih letnikov, česar pa se v Radgonskih 
goricah ne poslužujejo. Po okusu se največkrat nagrajena penina v Sloveniji prilagaja 
zahtevam ljubitelja – izbirate lahko med zelo suho, suho in polsuho ali celo rose 
(suho, pridelano iz čistega modrega pinota) Zlato radgonsko penino.
Srebrna radgonska penina
Vprašajte povprečnega Slovenca po najljubši penini in brez pomisleka bo izstrel-
il: Srebrna! Pridelana je po charmat metodi s sekundarnim vrenjem v tankih iz 
nerjavečega jekla, in šele nato sledi polnitev steklenic. Osnovno vino je pripravljeno 
iz več sort, tipičnih za Radgonsko-Kapelski vinorodni okoliš. Kljub temu pa gre tudi 
v tem primeru za letniško penino. V nasprotju s klasično metodo pri metodi charmat 
penina na kvasovkah zori le 6 do 9 mesecev, zaradi česar Srebrna penina poživlja 
z nekoliko lažjim okusom in izrazitejšo sadnostjo od Zlate penine. Srebrna penina je 
lahko suha ali polsuha.
Ena in edina – Radgonska penina
Navzlic mnogim razlikam sta Zlata in Srebrna penina neločljivo povezani. Izhajata iz 
rojstnega kraja pr(a)ve slovenske penine, Gornje Radgone, iz podjetja Radgonske 
gorice d. d., kjer tradicijo pridelave penin po klasični metodi ohranjajo že 160 let. 
Dvomiti v kvaliteto ali ignorirati pomen Radgonskih penin bi bilo danes prav ob-
skurno. In, kakor pravijo v Radgonskih goricah, zelo ponosni in hvaležni so, da lahko 
z vami in za  vas »ustvarjajo najlepše trenutke«.
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Heinekenova zgodba
Leta 1873 je mladi podjetnik Gerard Heineken odkril strast do varjenja piva. Kupil je 
kos zemljišča, kjer dandanes leži središče Amsterdama, zgradil pivovarno in začel 
izpopolnjevati recept, iz katerega je pozneje nastal prvi vrhunski ležak na Nizozem-
skem. Glas se je kmalu razširil in ime Heineken na vsaki steklenici piva je kmalu 
postalo narodni simbol kakovosti. V naslednjih 140 letih se je pivovarna razširila in 
Gerardovi otroci in vnuki so odkrivali nove svetove, ime na steklenici pa je ostalo isto. 
Danes, štiri generacije pozneje, še vedno z enako strastjo varijo resnično vrhunsko 
pivo. Navsezadnje je vsak pripravljen vložiti še več truda, ko gre za družinsko ime.
V osrčju Heinekenovega uspeha so čiste, naravne sestavine: slajeni ječmen, voda, 
hmelj in majhen, a pomemben dodatek, ki se imenuje Heinekenov kvas. Heinek-
enov edinstveni kvas prinaša bogat, uravnotežen okus in rahle sadne priokuse, 
zaradi katerih je posebno prav vsako pivo Heineken od 19. stoletja naprej. Z leti so 
naši mojstrski pivovarji še izpopolnjevali svojo obrt. Ugotovili smo, da se pri varjenju 
v vodoravnih rezervoarjih namesto v navpičnih rezervoarjih, ki jih določa industrijski 
standard, ustvari popoln tlak za naš kvas. Prav zaradi tega se vsako pivo Heineken 
ponaša z značilnim uravnoteženim in bogatim okusom. Odkrili smo tudi, da je treba 
za čudovito zlato rumeno barvo pivo variti 28 dni. Seveda je to veliko dlje kot 
običajno, vendar smo raje potrpežljivi, kot da bi ogrozili kakovost našega piva. 

Ikona 
Kateri koli del sveta obiščemo, vedno je lepo, ko zagledamo nekaj, kar nam je blizu. 
Ta zelena steklenica, rdeča zvezda, smejoči se "e" … kot nepričakovani pozdrav 
starega prijatelja. Hladen, svež in kakovosten Heineken. Blizu in daleč ga uživajo že 
od leta 1873. 



Zasnova in oblika: Filter urbane rešitve d.o.o.
Izdal: Kovego d.o.o., maj 2018
Foto: Arhiv gostilne Grof, Tomaž Črnej, 
Matjaž Jambriško, Shutterstock 
Teksti in fotografije: ZKTŠ Vransko,  
ZKTŠ Žalec, Zavod Celeia Celje, HK ECE Celje, 
Veronika Deseniška, Mestni kino Metropol, 
TD Šempeter, TIC Logarska dolina, KSEVT Vitanje, 
Vinarium Lendava, ZKTŠ Polzela, Pivovarna Laško, 
Crem caffé, Radgonske gorice, Pršutarna Lokev, 
ZKTŠ Žalec

splošne informacije:
GOSTILNA GROF 
Kovego d.o.o., Čeplje 12, Vransko, Slovenija

Delovni čas: zimski letni
ponedeljek - četrtek: 7:00 - 22:00 7:00 - 23:00
petek: 7:00 - 24:00 7:00 - 24:00
sobota: 7:00 - 24:00 7:00 - 24:00
nedelja in prazniki: 7:00 - 22:00 7:00 - 23:00
 
Rezervacije: 05 923 37 85, 031 777 646
E-pošta: kovego@t-1.si

Vse cene so v EUR in vsebujejo DDV. Za morebitne napake v tisku se 
opravičujemo. Slike so simbolne. Kovego d.o.o., Vransko.
Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

kako do nas?
Najenostavnejša pot do nas vodi po štajerski avtocesti A1, ki jo zapustite 
na izvozu Vransko. Zapeljete na regionalno cesto št. 447, smer Celje. 
Na parkirišče zavijete desno takoj zatem, ko prevozite krožišče. Gostilna 
Grof je od izvoza avtoceste oddaljena manj kot 200 m.



Gostilna Grof, Vransko, Slovenija 46°14'59.90"N  14°58'36.40"E


