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Večina jedi lahko vsebuje sledi alergenov, zato je pred vami se-
znam 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

ALERGENI

Jedi brez mesa

Višnjeva krema lahko vsebuje delčke koščic.
Slive lahko vsebujejo koščice..

Pes mora biti  
na kratki vrvici.

Pes ne sodi v naročje, na stol  
ali na mizo.

Prepovedana je uporaba toaletnih 
prostorov za umivanje štirinožcev.

S psom se ne sprehajamo po 
notranjosti gostišča, po vrtu ter 
okrog otroških igral.

Psa ne hranimo iz mize in mu ne 
dajemo hrane iz naših krožnikov in 
kozarcev. Če svoje posode nimate 
se pogovorite z natakarjem in 
pomagal vam bo.

Priporočamo vam,
da pred prihodom v gostišče psa peljete na spre-
hod, da bo temeljito opravil vse fiziološke potre-
be. Dobro sprehojen in malce utrujen štirinožec 
bo lažje mirno ležal ob naših nogah, medtem ko 
boste jedli. Posvetuje se z natakarjem, da vam bo 
pomagal pri izbiri mize, kjer je malce več miru, da 
ne bodo mimo psa stalno hodili gostje in natakarji. 

V naše gostišče lahko pripeljete pse manjših 
pasem. 

Večjim psom vstop v gostišče žal ni dovoljen. 
Izjema je terasa. Prosimo vas, da se pred 
vstopom posvetujete z natakarjem. 

Če se odločite, da boste vstopili s psom v naše 
gostišče želimo, da upoštevate nekaj osnovnih 
pravil o obnašanju ter prevzamete 100% odgo-
vornost za dejanja svojega štirinožnega prijatelja.

PASJI BONTON



Lokacija in interier
Gostišče Grof že od leta 1901 stoji ob cesti. Drži, da se je lokacija v dobrih 
100 letih obstoja spreminjala, a lokacija »ob cesti« gostišče zaznamuje 
še danes. 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, ki sprejme do 200 osebnih avtomobilov, zavi-
jete 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 550 gostov.  V nadstropju je manjša predavalnica, kjer se 
lahko udobno namesti 40 oseb, ter posebna soba, ki lahko sprejme do 
50 gostov. Za najmlajše je urejena otroška igralnica ki ponuja možnost 
organizacije otroških zabav.  

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 Hachenberški graščini 
in našo ponudbo ohranjamo na tradicionalni ravni, ki je zrasla iz okolja 
samega. Lahko zatrdimo, da smo zavezani tej tradiciji in z veseljem nada-
ljujemo delo naših prednikov.  Obenem se zavedamo, da nam vsakdanji 
življenjski slog in ritem nehote vsiljujeta tudi drugačne prehranjevalne na-
vade. Tem bomo zadostili s široko ponudbo italijanske kulinarike, testeni-
nami 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 tradicional-
nimi recepti.Kvaliteta, okus in izgled so trije razlogi, ki Vas bodo prepričali, 
da boste še prišli. Vse sladice Vam lahko pripravimo tudi za domov. 

Gostilna GROF  
z vami od leta 1901

Vse se je pričelo v okolici Čepelj, ob cesti Vransko - Šempeter, ko 
je leta 1901 Johan Goričan odprl svoj prvi vinotoč. Odličen sadjar 
in vinogradnik Johan je bil svoj čas oskrbnik graščine Stopnik, po-
ročen 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 nje-
gova 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. Gostišče se preseli 
na novo lokacijo, kjer ga leta 1968 ponovno odprejo in nadaljujejo 
s strežbo vse do leta 2000, ko so ga zaradi gradnje avtoceste po-
novno zaprli. 

Letos mineva 110 let, odkar je Johan Goričan postavil lasten vi-
notoč. Vprege, kočije in konje so zamenjali avtomobili in avtobusi. 
Nešteto obiskovalcev se je sprehodilo skozi naše duri. Čas prinaša 
spremembe in od prvega dne, ko se je plačevalo še z goldinarji, do 
danes, ko plačujemo v skupni evropski valuti, so se spreminjale tudi 
prehrambne navade. A navkljub drugačnemu času in spremenjenim 
navadam ohranjamo osnovno poslanstvo gostilne Grof. Naše osnov-
no vodilo ostajata kvalitetna ponudba in zadovoljni gostje! 

Dobrodošli v svetu kulinaričnih užitkov!



PRIVOŠČITE SI  
OBILEN ZAJTRK!

za dober začetek 
dneva

CROISSANT (1, 2, 6, 8) 1,69 €

TOAST KLASIČEN (1, 6, 8) 3,37 €
margarina, šunka, sir 

TOAST TUNIN (1, 2, 4, 6, 8) 3,38 €
tunin namaz s koruzo, rukola 

TOAST VEGE (1, 6, 8) 3,36 €
popečene bučke in jajčevci, mozzarella, olivno olje 

JAJČKA NA RAZLIČNE NAČINE (2) 2 kos / 3,53 €
pečena, umešana, na olivnem olju 

JAJČKA Z OCVIRKI (2) 2 kos / 3,93 €

HAM & EGGS (2) 2 kos / 4,37 €
jajčka, šunka

ZAJTRK TREH NAMAZOV (1, 6, 8) 3,76 €
maslo, marmelada, med, popečeni toast 3 kos 

POŠIRANA JAJCA (1, 2, 4, 6) 5,45 €
dimljen losos ali kuhan pršut, avokado, Holandska omaka in toast

KROSTATA (1, 2, 6) 6,37 €
z jajco, špinačo, pršutom, buffalo mozzarello, parmezanom

JEDI BREZ MESA: 

3 kos / 4,53 €

3 kos / 4,93 €

3 kos / 5,37 €Vabimo vas v našo kavarno, kjer vam od 
ponedeljka do petka, od 6:30 do 10:00 
zjutraj nudimo samopostrežne zajtrke. V so-
boto in nedeljo pa so vam zajtrki na voljo od 
7:00 do 11:00.

KAVARNA 
GROF

POJEJTE KOLIKOR 
ŽELITE

7,90 €

Kava • Naravni sok 
Narezki • Jajca • Toast 
Rogljički • itd.



pravijo, da izvira od 
naših sosedov …

PIZZE 
M = mala V = velika

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

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

3. QUATTRO FORMAGGI (1, 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, 6)
pelati, sir, jajčevci, svež paradižnik, bazilika 

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

7. GROF (1, 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, 6)
pelati, sir, šunka, kisla smetana, origano 

M  7,67 €
V  8,07 €

M  9,03 € 
V 9,43 € 

M  9,08 € 
V  9,48 € 

M  8,93 € 
V  9,33 €

M  8,88 € 
V  9,28 €

M  9,53 € 
V  9,93 €

M  9,47 €
V  9,87 €
 

M  9,72 € 
V  10,12 €

M  9,24 €
V  9,64 €

DOBRODOŠLI V GROFU! 
V veliko veselje nam je, da vas lahko povabimo 
v gostišče, kavarno ter v hotel Grof, ki s svojo 
lokacijo na robu zelene Savinjske doline ter ob 
avtocesti Ljubljana – Maribor, predstavlja idealen 
postanek za vse lačne in počitka željne, kot tudi 
za vse, ki si želite daljšega, aktivnega kolesar-
skega oddiha ali iščete idealno destinacijo za vaš 
poslovni dogodek, sestanek ali organizacijo team 
buildinga za svoje zaposlene. 
Naša profesionalna in zanesljiva ekipa bo po-
skrbela, da si boste pri nas napolnili baterije, da 
boste uživali v odlični kulinariki in da bo vaš do-
godek izpeljan na najvišjem nivoju.

VESELI SMO, 
DA STE NAŠ GOST!

3 kos / 4,53 €

3 kos / 4,93 €

3 kos / 5,37 €



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

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

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

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

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

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

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

17. MORSKA (1, 3, 4, 6, 14)
pelati, sir, morski sadeži, tržaška omaka, škamp, olive, origano

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

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

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

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

M  9,58 €
V  9,98 €

M  9,72 €
V  10,12 €

M  9,43 €
V  9,83 €

M  9,57 €
V  9,97 €

M  9,47 €
V  9,87 €

M  8,93 €
V  9,33 €

M  9,28 €
V  9,68 €

M  9,78 €
V  10,18 €

M  9,66 €
V  10,06 €

M  10,27 €
V  10,67 €

M  10,68 €
V  11,08 €

M  11,51 €
V  11,91 €

JEDI BREZ MESA: 

HOTEL IN GOSTIŠČE GROF

7 klimatiziranih ensuite sob 3* kategorije, ki 
izžarevajo pristnost in domačnost, se nahaja 
nad gostilno Grof. Hotel 4* pa smo odprli v 
letu 2020. V njem smo prestižno in elegantno 
opremili še 34 sob, vsako s svojo kopalnico s 
tušem ter z veliko dnevne svetlobe. 16 od njih 
ima tudi balkon in prelep razgled na zelena 
polja in gozdove.

V sklopu hotela vam nudimo moderno ho-
telsko dvorano za organizacijo različnih do-
godkov, sodobno opremljen fitnes, dve savni 
ter izbor različnih masaž. Kot specializiran 
kolesarski hotel najvišje stopnje, v katerem 
ponujamo vse kar potrebujete za dobro re-
generacijo in počitek po aktivno preživetem 
dnevu na kolesu, pa predstavljamo najboljšo 
destinacijo za rekreativna kolesarska in dru-
žinska doživetja. 

ZA DRUŽINE, REKREATIVNE IN 
PROFESIONALNE KOLESARJE 
TER POSLOVNE GOSTE!

» S U P E R I O R «
S O B  4 *

» D E L U X E «
S O B  4 *

» E X E C U T I V E «
S O B  4 *

» S TA N D A R D «
S O B  3 *



22. KRASNA (1, 4, 6)
špargljev namaz, mozzarella, losos, šparglji, rukola 

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

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

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

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

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

M  11,08 €
V  11,48 €

M  10,98 €
V  11,38 €

M  10,87 €
V  11,27 €

M  10,97 €
V  11,37 €

M  10,97 €
V  11,37 €

M  11,51 €
V  11,91 €

DVOJNO TESTO (6) 1,30 €
POLNOZRNATO TESTO (6,11) 1,30 €
PELATI   0,95 €
SVEŽ PARADIŽNIK   1,00 €
SVEŽA PAPRIKA 1,00 €
KORUZA  1,10 €
JAJČEVCI  1,10 €
BUČKE  1,00 €
ŠPINAČA 1,10 €
ARTIČOKE  1,38 €
RUKOLA  1,10 €
ČEBULA 1,00 €
ŠAMPINJONI  1,00 €
SVEŽI ŠAMPINJONI  1,10 €
OLIVE 1,30 €
TARTUFI   2,81 €
FEFERONI  1,10 €
SIR (1, 2, 6) 1,66 €
MOZZARELLA (1) 1,98 €
GORGONZOLA (1) 1,96 €
PARMEZAN (1, 2) 1,90 €

ŠUNKA 1,61 €
PRŠUT 2,67 €
SLANINA 1,61 €
KULEN 1,72 €
MLETO MESO 2,10 €
MORSKI SADEŽI (3, 4, 14) 2,58 €
TUNA (4) 2,07 €
KISLA SMETANA (1) 1,17 €
JAJČKA (2) 1,17 €
PANCETA 1,98 €
SARDELNI FILETI (4) 1,90 €
NACHO SIR (1, 2) 2,10 €
TARTUFATA 2,25 €
LOSOS (4) 2,79 €
JURČKI 1,94 € 
AJVAR 0,95 €
GORČICA (10) 0,95 €
MAJONEZA (2,10) 1,30 €
TATARSKA OMAKA (2,10) 1,30 €
TRŽAŠKA OMAKA 1,30 €

KARTON
MALI 0,97 € VELIK 1,18 €

DODATKI

GOSTIŠČE GROF ***
• 5 dvoposteljnih sob, 1 troposteljna soba 
   in 1 enoposteljna soba
• Ločena ležišča
• Klimatizirane sobe
• Wi-fi
• Sef in TV

HOTEL GROF ****
• Podaljšana ležišča v vseh sobah (210 cm)
• Ločena ali zakonska ležišča
• Sobe z balkoni (16 sob)
• Wi-Fi
• Brezplačna kava in čaj v sobah
• Sef in pametni TV
• Individualna klimatska naprava
• Minibar
• 16-urna postrežba v sobo
• Pranje perila / kemično čiščenje
• Storitev bujenja
• Copati in kopalni plašč



JEDI BREZ MESA: 

paštice
ŠPAGETI BOLOGNESE (1, 2, 6, 9, 12) 8,93 €

ŠPAGETI CARBONARA (1, 2, 6) 9,04 €

ŠPAGETI NAPOLITANA (1, 2, 6, 9) 8,34 €

ČRNE TESTENINE, TUNA,  
GAMBERI, PISTACIJA (3, 4, 1, 8) 14,79 €

REZANCI Z GAMBERI IN JURČKI (1, 2, 3, 6, 12) 11,03 €

REZANCI Z ISTRSKIMI TARTUFI (1, 2, 6)  12,93 €

PERESNIKI S PIŠČANCEM  
IN ZELENJAVO (1, 2, 6, 9, 12) 9,77 €

PERESNIKI S PRŠUTOM IN BUČKAMI (1, 2, 6) 10,04 €

PERESNIKI S PREKAJENIM LOSOSOM 10,02 €

ZELENI REZANCI Z BELUŠI, JURČKI IN PANCETO 10,37 €

FUŽI Z RUKOLO, ČEŠNJEVIM PARADIŽNIKOM 
IN ORADO (1, 2, 4, 6, 12) 11,52 €

RAVIOLI S PIŠČANCEM, PAPADEWOM 
IN MOZZARELLO (1, 2, 6, 12) 10,67 €

FUŽI S ŠKAMPI - BUZARA (1, 2, 3, 6, 12) 12,57 €

ŠPAGETI S PANCETO IN BUČKAMI (1, 2, 6, 12) 9,84 €

PERESNIKI Z MORSKIMI SADEŽI 10,78 €

FITNES IN WELLNESS

Prizadevamo si, da boste pri nas vedno ohranili 
popolno ravnotežje med fizičnim in mentalnim 
počutjem.

SPROSTITE SVOJ UM!
OBNOVITE SVOJ DUH!
POMLADITE SVOJE TELO! 
SPROSTITE SE IN BODITE SREČNI!

Naš fitnes je opremljen z vrhunskim izborom na-
prav za aerobno vadbo »life fitness«, na razpo-
lago pa sta tudi večnamenski napravi za trening 
moči. Ob intenzivni vadbi in razgledu na zeleno 
okolico hotela se boste tako kmalu zavedeli, da 
delate zase več kot le dobro!

Za hotelske in zunanje goste imamo na razpola-
go dva tipa savne, v katerih lahko skrbite za svoje 
dobro počutje: zeliščno-finsko in infrardečo. Na-
polnite se z novo energijo v našem prostoru za 
sprostitev, kjer so vam poleg čudovitega in spro-
ščujočega pogleda na zelena polja in gozdove 
na razpolago tudi sveže pripravljen čaj, voda in 
sveže sadje.

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

(1, 2, 6)

(1, 2, 3, 4, 6)



FUŽI V OMAKI ŠTIRIH SIROV (1, 2, 6, 12) 9,22 €

TAGLIATELE Z LIGNJI, POROM IN ČILIJEM 10,58 €

ŠIROKI REZANCI S HOBOTNICO 
IN MLADO ŠPINAČO (1, 2, 3, 6, 12, 14) 11,38 €

FUŽI Z DIMLJENO POSTRVIJO 
IN MLADO ŠPINAČO (1, 2, 3, 4, 6, 12) 10,36 €

ČRNE TESTENINE S SIPO (1, 3, 4, 6, 12, 14) 14,08 € 
sipa, gamberi, škampovi repki, dagnje, kapelunga, škamp, česen, vino, parmezan

njoki
S PRŠUTOM IN RUKOLO (1, 2, 6) 9,97 €

S PANCETO, ŠAMPINJONI,  
ROŽMARINOM IN ČESNOM (1, 2, 6) 9,72 €

domači ravioli
POLNJENI S ŠPINAČO IN SKUTO - gratinirani 9,82 €
paradižnikova omaka, sušeni paradižniki, bazilika (1, 2, 6, 9)

rižotke
PLJUČNI FILE, LlSIČKE, ZELENJAVA (1, 6, 9, 12) 11,28 €

S PIŠČANCEM IN ZELENJAVO (1, 6, 9, 12) 9,68 €

Z MORSKIMI SADEŽI (1, 3, 4, 6, 12, 14) 11,07 €

Z JURČKI (1, 12) 10,76 €

Preizkusite eno izmed masaž in se razvajajte pod 
rokami naših izkušenih maserk! 

GROFOVSKA MASAŽA Z ZLATIM 
OLJEM
Zlato olje vsebuje čisto zlato v kombinaciji z re-
generativnim šipkovim oljem. 

MASAŽA S HLADNO STISKANIM 
KONOPLJINIM OLJEM - 
Vpliva na psihično in fizično počutje, pomirja in 
ublaži stres, zmanjšuje utrujenost in krepi imun-
ski sistem. 

SPROSTITVENA MASAŽA
Blagodejno vpliva na splošno počutje in ugodno 
deluje pri zmanjševanju stresa. 

ŠPORTNA MASAŽA
Športna masaža se od klasične masaže razlikuje 
v moči prijemov in pripomore k hitrejši in lažji 
regeneraciji mišic in sklepov. 

MASAŽA OBRAZA IN LASIŠČA
Odpravlja zastoje v pretoku energije in ima glo-
bok sproščujoč učinek. 

REFLEKSNA MASAŽA STOPAL
S pritiskom na posamezne točke na stopalih se 
sprosti in harmonizira celotno telo. 

Rezervirajte svoj termin za savno 
ali masažo na recepciji hotela: 

03 70 55 550 / 041 30 10 30 
ali hotel@grof.eu 

(1, 2, 6, 12, 14)



ČRNA RIŽOTA S SIPO (1, 3, 4, 6, 12, 14) 12,57 €

ZELENA RIŽOTA (1, 12) 9,83 €
špinača, bučke, brokoli, šparglji, parmezan

GAMBERI, RUKOLA, JURČKI, HOBOTNICA  12,28 €

RIŽOTA Z BELUŠI IN PLJUČNIMI REZANCI  11,33 €

RIŽOTA Z BUČKAMI, GAMBERI IN RUKOLO  10,83 €

MORSKA RIŽOTA S SIPO 12,76 €

za začetek hladno 
DOMAČI NAREZEK - 15 dag  9,43 €

KRAŠKI PRŠUT s parmezanom - 10 dag (1) 9,53 €
Pršutarna Lokev - s parmezanom in olivami   

KRAŠKI PRŠUT Pršutarna Lokev - 10 dag  7,77 €

GOVEJI CARPACCIO (1, 12) 9,63 €
s sirom Grana Padano in rukolo 

HOBOTNICA v solati (14) 11,81 €

PLOŠČA SIRČKOV S SVEŽIM SADJEM (1) 9,27 €

TRIS NAMAZOV (1, 4, 10, 12)  7,66 € 
pašteta iz dimljene postrvi, skuta z bučnim oljem, domača pašteta

GOVEJI JEZIK V SOLATI (čebula, jajčka) (2) 8,52 €

MOZZARELLA BUFALO (1, 12) 7,36 € 
rukola, paradižnik, mozzarella, sol, poper, oljiično olje, bazilika, balzamična glazura

TUNIN TATAR (1, 4, 6) 11,48 € 

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

(1, 6, 12)

(1, 3, 4, 6, 12)

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

7 sob 3* nad gostilno Grof in 
34 sob 4* v hotelu Grof/ 
16 sob 4* z balkonom

Sodobna in po postavitvi prilagodljiva 
velika hotelska dvorana za do 100 oseb z 
veliko dnevne svetlobe in najsodobnejšo 
tehnologijo

Dve manjši sobi za sestanke ali druženja 
do 50 oseb

Brezžični internet (Wi-Fi)

Pogostitev v dvorani, predprostoru, kavarni 
ali na zunanji terasi

Wellness center z dvema savnama (zelišč-
no-finsko ter infrardečo), masažno sobo 
in fitnesom

Gostilna Grof z bogato ponudbo lokalnih in 
mednarodnih jedi (550 sedežev)

Kavarna Grof z bogato ponudbo pijač in 
slaščic

24-urna hotelska recepcija

Brezplačno parkiranje  
(200 parkirnih mest in parkirna mesta za 
avtobuse)

Električna polnilnica za avtomobile

Pomoč pri organizaciji dogodkov ter 
tehnična podpora v dvorani

Kolesarski hotel Pro – najvišja stopnja 
storitev za kolesarje (najem koles, vodene 
ture, gpx sledi in zemljevidi, prevozi kole-
sarjev, kolesarski kotiček, servis in pranje)

Kombi in kolesarska prikolica 
za prevoze gostov

Zeleni ključ / trajnostno delovanje

Storitve 
v hotelu



za hladnim pride toplo 
ZELENJAVNI KROŽNIK (1, 2) 8,93 €
zelenjava na žaru s popečenim mladim sirom in jajčko

JURČKI z jajčko (2) 7,84 €

POPEČENI HLEBČKI (1, 6) 7,76 €
s slanino in svežim mladim sirom 

OCVRTI ŽABJI KRAKI po dunajsko (2, 6, 12) 9,86 €
majoneza s suhim paradižnikom   

POPEČENA MOZZARELLA (1) 8,27 €
ovita v pršut, sušeni paradižniki, rukola 

GAMBERI v oljčnem olju (1, 3, 6, 12) 10,62 € 
gamberi, oljično olje, česen, chilli, kruhove rezine, česnovo maslo

juhe 
GOVEJA (1, 6, 9, 12) 
rezanci, fritati ali idrijski žlikrofi, korenček  3,88 €

GOBOVA (1, 6, 9, 12) 4,28 €

PARADIŽNIKOVA (1, 6, 9, 12) 4,08 €

DNEVNA  4,08 €

JEDI BREZ MESA: 

DOGODEK PO VAŠI MERI
Dovolite nam, da v GROFU poskrbimo, da bo vaš 
dogodek; naj bo to konferenca, seminar ali po-
slovno kosilo; potekal brezskrbno in uspešno.
Naša, po postavitvi fleksibilna dvorana ter pro-
stori, namenjeni različnim poslovnim dogodkom, 
vzpodbujajo kreativnost ter inovativnost in so pri-
merni tako za manjše prezentacije in delavnice 
kot tudi za srednje velike kongrese, konference, 
seminarje in privatne zabave. 

Od najosnovnejšega do najzahtevnejšega pov-
praševanja, vedno poskrbimo za brezhibno stori-
tev za vse vrste srečanj, ne glede na to ali gre za 
predstavitev novega izdelka, poslovni sestanek 
ali korporativni zabavni dogodek.

PREDNOSTI ORGANIZACIJE 
DOGODKA NA VRANSKEM:

LOKACIJA 
• V središču Slovenije, na robu zelene 
   Savinjske doline 
• Ob avtocesti A1 z enostavno dostopnostjo
• V bližini večjih mest (Ljubljana – 50km, 
   Celje – 25km, Velenje – 25km)

PONUDBA
• Odlična kulinarika in nastanitev
• Ponudba različnih prostorov 
   za organizacijo dogodkov
• Brezplačna parkirna mesta
• Številne možnosti aktivnosti na prostem
• Ponudba različnih team buildingov



za male in velike užitke 
TELEČJA OBARA - z zeliščnimi vodnimi žličniki 8,68 €

VAMPI PO TRŽAŠKO (6, 9, 12) 8,52 €

PAŠTA FIŽOL s kranjsko (6, 9) 7,93 €

TELEČJA JETRCA (12) 9,46 €

TELEČJA JETRCA z lisičkami (12) 10,52 €

OCVRT PIŠČANEC (2, 6)

Porcija, 3 kosi 9,32 €
1/2 piščanca  15,23 €
Cel piščanec 26,83 €

HRUSTLJAVE OCVRTE PERUTNIČKE (2, 6) 8,91 €

OCVRTA IZKOŠČIČENA PIŠČANČJA BEDRA (2, 6)  9,93 €

SVINJSKA PEČENKA (6, 9) 8,92 €

TELEČJA PEČENKA - ob vikendih in praznikih (6, 9)  10,76 €

JAGNJEČJE KRONICE NA ŽARU  19,36 €

ŽREBIČKOV GOLAŽ (6, 9, 10, 12) 9,84 €

GOLAŽ GROF  - rahlo pikantno (6, 9, 10, 12) 9,38 €

PEČENICA Z ZELJEM (6, 9) 9,62 €

VEGETARIJANSKI QUADRO (1, 2, 6, 11) 9,96 € 
Sotirana zelenjava, ajdov narastek z jurčki, zelenjavna pita, omleta s čebulo in krompirjem

OCVRTI SIR (1, 2, 6) 8,68 € 
s pomfrijem in s tatarsko omako 

VELIKA KONGRESNA DVORANA

Glavna dvorana velikosti 100m2 se nahaja v ho-
telski stavbi in je primerna za vse tipe dogodkov.
Prostorna in sodobno zasnovana dvorana v pri-
tličju, z veliko dnevne svetlobe ter direktnim iz-
hodom na vrt lahko sprejme do 100 oseb v kino 
postavitvi. Namenjena je poslovnim sestankom, 
seminarjem, izobraževanjem, predstavitvam in 
drugim vrstam družabnih dogodkov.

Prostor je klimatiziran ter ima ustrezno zvočno 
izolacijo, sodobno tehnično opremo in ga je mo-
goče ločiti s pregradno steno na dva manjša pro-
stora za organizacijo dveh, istočasnih dogodkov.

OPREMA V VELIKI  
HOTELSKI DVORANI:

• Prilagodljiva postavitev
• Najsodobnejša tehnologija
• Projekcijsko platno
• Laserski videoprojektor LED (5000lm)
• Ozvočenje in mikrofoni
• Table z listi in modelirne table
• Brezžično omrežje visoke kakovosti

(1, 2, 6, 9, 12)



Gostilna GROF s stoletno tradicijo velja za zakla-
dnico okusov, ki jo navdihujejo lokalne sestavi-
ne in sezonski izdelki. Hrana je srce Grofa in z 
različnimi meniji in ponudbami odmorov za kavo 
poskrbimo za vse okuse in različne priložnosti.

NAŠE VODILO SO KAKOVOSTNA 
PONUDBA IN ZADOVOLJNI 
GOSTJE, KI SE VEDNO ZNOVA 
VRAČAJO K NAM.

JEDI BREZ MESA: 

konkretno
PURANJI / SVINJSKI ŠNICL / PIŠČANČJI
na žaru 10,36 €
v naravni omaki (1, 6, 9, 12) 10,36 €
po dunajsko (2, 6) 10,36 €
z jurčki (1, 6, 9, 12) 12,28 €
z zelenim poprom (1, 6, 9, 12) 11,28 €
s tartufi (1, 6, 9, 12) 14,28 €

TELEČJI ŠNICL / SVINJSKA RIBA
na žaru  13,78 €
v naravni omaki (1, 6, 9, 12)  13,78 €
po dunajsko (2, 6) 13,78 €
z zelenim poprom (1, 6, 9, 12) 14,78 €
z jurčki (1, 6, 9, 12) 15,78 €
s tartufi (1, 6, 9, 12) 17,28 €

SVINJSKA RIBICA (1, 2, 6, 12)

s panceto, slivovo omako in štruklji 18,28 €

PLJUČNI FILE - GOVEJI
na žaru z jajčko (2) 22,62 €
v naravni omaki (1, 6, 9, 12) 22,62 €
z zelenim poprom (1, 6, 9, 12) 23,62 €
z jurčki (1, 6, 9) 24,62 €
s tartufi (1, 6, 9) 26,62 €

TELEČJA ZAREBRNICA NA ŽARU (1) 21,68 €

RIBEYE RAMSTEK NA ŽARU (1) 19,78 €

JAGENJČKOVA KRAČA  (1,12) 26,26 €
z omako iz suhih paradižnikov, grahov pire z meto 
in krompirjevimi krhlji 

VOLOVSKI REP  (1,6, 9,12) 19,93 €
v vinski omaki in kremna polenta s parmezanom

30 dag = 29,76€

GROFOVA IN GROFIČINA SOBA

Za sestanek ali srečanje v domačem in sprošče-
nem vzdušju.

Dve manjši sobi, ki se nahajata v prvem nadstro-
pju nad gostilno GROF, sta primerni za manjše 
skupine do 45 oseb, za sestanke, delavnice, pre-
davanja ali neformalne dogodke.

OPREMA V GROFOVI IN 
GROFIČINI SOBI:
• Prilagodljiva postavitev z mizami
• Projektor in projekcijsko platno
• Laserski projektor in ozvočenje 
• Table z listi
• Brezžično omrežje Wi-Fi



TELEČJA KRAČA IZ PEČICE  (1, 5, 9, 12) 38,11 €
karamelizirana čebula, korenček in pinjole 
(za 2 osebi, pribl. 2 kg)

PLJUČNA TAGLIATA S TARTUFOVO POLENTO 
IN ŠPARGLJI (1, 6, 10) 26,47 € 
goveji pljučni file, pšenični zdrob, koruzni zdrob, maslo, šparglji, sol,  
poper, parmezan

RAMSTEK
na žaru z jajčko (2)  16,87 €
v naravni omaki (1, 6, 9) 16,87 €
z zelenim poprom (6, 9, 12) 17,87 €
z jurčki (1, 6, 9) 19,27 €
s tartufi (1, 6, 9) 21,08 €

T BONE NA ŽARU - (teža 700 - 1000 g)  10 dag = 4,98 € 
z zelenjavo na žaru

TOMAHAWK - (teža 1000 - 1500 g) 10 dag = 5,98 € 
s pečeno zelenjavo

MESNA PLOŠČA GROF (1, 2, 6, 9) 38,57 € 
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 (na voljo po 12. uri)

ČEVAPČIČI (12) 8,87 €

ČEVAPČIČI  PRETAKNJENI (1) 9,27 €

PLESKAVICA (12)   8,87 €

PRETAKNJENA PLESKAVICA (1, 12)  9,74 €

VRATOVINA NA ŽARU (12)  9,86 €

MEŠANO MESO NA ŽARU (6, 9, 12)  12,47 €

TEAM BUILDINGI 
Vransko in Savinjska dolina z okolico ponujata 
odlično lokacijo za organizacijo športno-kulina-
ričnih dogodkov, ki spodbujajo timsko delo in 
gradijo resnične povezave preko zabavne izku-
šnje.

Podajte se  na kulinarično grofovsko 
kolesarjenje po dolini zelenega zlata.

Privoščite si nepozabni kolesarski dan - 
vodeno heli bike avanturo.

Postanite bogatejši za zabavno 
ekipno hmeljsko izkušnjo.

Preiskusite svoj timski duh pri iskanju rešitev 
na temo avtomobilizma in varne vožnje ali pa 
se podajte na avanturo bencinskega doživetja v 
Centru varne vožnje.



BBQ TELEČJA REBRA  16,86 €
čebulna krema, čebulica in ocvrt krompir  (1, 8, 9, 11)

POLNJENA VEŠALICA (1, 12) 10,89 €

POLNJENA VEŠALICA NA GROFOV NAČIN (1) 11,93 €

PIŠČANČJA BEDRA BREZ KOSTI (12) 9,82 €

TELEČJA JETRCA V MREŽICI NA ŽARU    9,98 €

GURMANSKA PLOŠČA (1, 9, 12) 31,53 €
4 kos čevapčičev, 2 kos polnjene vešalice,  
2 kos pretaknjene pleskavice, 2 kos pikantne klobase in
2 kos svinjskega medaljona.

DODATKI 
KAJMAK (1)  2,42 €
URNEBES (1) 2,18 €
LEPINJA (1, 2, 6) 2,15 €
PREBRANEC (9) 5,33 € 
ŠOPSKA SOLATA (1, 12)  4,28 €  

PEČENA PAPRIKA (12) 3,89 €

iz vode na krožnik
RIBJA ČORBA na rdeče (3, 4, 12, 14) 10,78 €

POSTRVI (4, 6)  10,96 €

LIGNJI 
po tržaško (6, 14)  12,58 €
ocvrti (1, 2, 6, 14) 12,58 €
na žaru (14) 13,68 €
polnjeni s pršutom in mladim sirom (1, 6, 14)  14,37 € 
tris lignjev za 2 osebi  (1, 2, 6, 14)  28,12 €

DALMATINSKI KROŽNIK (1, 3, 4, 12, 14) 19,87 €
kapesante, kapelunge, pedocha, lignji, škamp, hobotnica, ribji file

PREDSTAVLJAMO VAM …

PROJEKT GROF 
KOLESARJENJE

Grof kolesarjenje je v prvi vrsti namenjeno pro-
mociji Savinjske doline, neokrnjene narave, zdra-
vega načina življenja in ljubezni do kolesarjenja.
Sadove našega dela smo začinili s strastjo in 
kančkom prelepe narave, ki nas obdaja, dodali 
smo košček savinjske trme in dobili smo … 
GROFOVSKO KOLESARJENJE NA 
VRANSKEM.

Ponosni, da vas lahko pozdravimo v srcu zelene 
Slovenije, v dolini hmelja in piva. Vabimo vas, da 
doživite svoje kulinarične - kolesarske sanje na 
enem od najlepših koščkov Slovenije.



KOLESARSKI HOTEL GROF

Vsi, ki ste naš hotel že obiskali ste verjetno opa-
zili podrobnosti, ki obiskovalcu namignejo za kaj 
smo v Grofu specializirani, kaj je naša strast.

Rdeča nit, ki se tiho vije skozi hotel je kolesarje-
nje zato posebno pozornost namenjamo gostom, 
katerim kolo pomeni strast, užitek ali zgolj orodje 
rekreacije in mobilnosti. V posebno zadovoljstvo 
nam je priskočiti na pomoč kolesarskim druži-
nam in posameznikom, ki želijo raziskovati bli-
žnjo in daljno okolico ali Slovenijo.

Po novi klasifikaciji združenja Slovenija Outdoor 
za kolesarske nastanitve smo pridobili 3 kolesa, 
kar je najvišja možna stopnja na področju Slove-
nije. V letu 2022 pa smo postali član združenja 
Mountain Bike Holidays in Road Bike Holidays, ki 
zagotavlja ekskluzivnost in kakovost storitve na 
področju kolesarjenja in je od leta 1996 vodilni 
evropski ponudnik za zagotavljanje standardov 
kakovosti na področju kolesarjenja. S kategorijo 
»PRO« se uvrščamo med najvišje kategorizirane 
kolesarske namestitve v Evropi.  S tema dvema 
nazivoma smo potrdili našo usposobljenost za 
zagotovitev raznolikih, nepozabnih in strokovnih 
kolesarskih tur ter standardov certificiranih ko-
lesarskih hotelov.

FILE BRANCINA s špinačno polento (1, 4, 6, 12) 15,94 €

FILE ORADE z blitvo in krompirjem (1, 4, 12) 15,94 €

FILE KOVAČA s tartufovim pirejem (1, 4) 16,94 €

LOSOS NA ŽARU s pečeno zelenjavo (4) 18,67 €

TUNINA TAGLIATA S SEZAMOM  
mešan riž z zelenjavo (4,11) 19,56 €

TUNIN STEAK NA ŽARU (4) 16,94 €

zdrav meni (12) 
puran, goveja pljučna, bučke, por, peperchino, paprika, čebula, česen 11,44 €

otroški čiračara  
MENU 1        7,63 €

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

MENU 2  7,63 €
ŠPAGETI bolognese (1, 2, 6, 9, 12), 
KEPICA SLADOLEDA s smetano (1, 2), PRESENEČENJE

MENU 3  7,63 €
PURANJE PANIRANE PALČKE s krompirčkom (2, 6), 
KEPICA SLADOLEDA s smetano (1, 2), PRESENEČENJE

MENU 4  7,63 €
MINI ČEVAPČIČI s krompirčkom (12), 
KEPICA SLADOLEDA s smetano (1, 2), PRESENEČENJE

MENU 5 7,63 €
OCVRTE MOZZARELLINE PALČKE (1, 2), 
KEPICA SLADOLEDA s smetano (1, 2), PRESENEČENJE 



JEDI BREZ MESA: 

KOLESARJENJE 
V SAVINJSKI DOLINI

Savinjska dolina je pravi biser za ljubitelje kole-
sarjenja.

Zapeljite se med zelenimi hmeljišči in razvejani-
mi gozdnimi potmi, po kolovozih in makadam-
skih poteh ali naberite kilometre po cestah, ki so 
speljane mimo najlepših kotičkov doline, števil-
nih naravnih in kulturnih znamenitosti, prijaznih 
domačinov ter čudovitih zelenih razgledov.

Dolino je izoblikovala prečudovita reka Savinja, 
ki izvira pri slapu Rinka v idilični, ledeniško pre-
oblikovani Logarski dolini. Zapeljite se po eni 
izmed najlepših alpskih dolin in občudujte dih 
jemajoče poglede na mogočna severna ostenja 
Kamniško-Savinjskih Alp. Raziskujte nepopisno 
lepo pokrajino krajinskega parka Robanov kot 
in divjo naravo doline Matkov kot. Na Solčavski 
panoramski poti odkrivajte veličastne razglede 
na Kamniško-Savinjske Alpe, osupljive naravne 
danosti, kulturne posebnosti ter uživajte v gosto-
ljubju turističnih kmetij. 

S kolesom ali z najdaljšo panoramsko nihalko v 
Sloveniji se povzpnite do krajinskega parka Gol-
te ali se sprehodite med najlepšimi cvetličnimi 
gredicami in bogato etnografsko zbirko v parku 
cvetja Mozirski gaj. 

solatni vitamini 
DOMAČ SOLATNI IZBOR IZ KUHINJE 
mala solata (12) 3,84 €
velika solata (12) 4,92 €

SOLATNI BIFE
mala solata (12)  4,66 €
velika solata (12) 5,86 €

CESARJEVA SOLATA (1, 2, 12) 8,94 €
solata ledenka, hrustljava slanina, naribana jajčka, parmezan. cesarjev 
preliv popečeni kruhki

CESARJEVA SOLATA s piščancem (1, 2, 12) 9,97 €
Cesarjeva solata, piščanec 

CESARJEVA SOLATA s tuno (1, 2, 4, 12) 9,87 €
Cesarjeva solata, tuna, koruza 

CONTE (1, 10, 12)  9,34 €
zelena solata, rukola, radič, paradižnik, jajčevci, bučke, mozzarella, 
preliv z gorčičnimi semeni 

CONTE s piščancem (1, 10, 12)  9,94 €
conte, piščanec 

GRŠKA (1, 12)  8,97 € 
zelena solata, paradižnik, kumare, paprika, čebula, feta sir, olive

TOSKANSKA (1, 12) 9,44 €
zelena solata, radič, rukola, paradižnik, jajčevci, bučke, olive, popečen 
pršut, popečen mladi sir, balzamični kis 

MEDITERANSKA (3, 12, 14) 10,81 €
listnata solata, rukola, češnjevec, črne olive, kapre, hobotnica, lignji, 
gamberi



Pravljični planoti Menina planina in Velika plani-
na z enim od največjih pastirskih naselij v Evro-
pi, vas vabita, da spoznate zanimivo življenje na 
planini, se okrepčate z mlečnimi dobrotami in si 
privoščite pohod ali kolesarjenje med zelenimi 
pašniki.

Kolesarite po kolovoznih in makadamskih poteh 
med zelenimi hmeljišči ter se v mestnem par-
ku Žalec ustavite ob nenavadni fontani, iz kate-
re namesto vode priteče pivo. Obiščite Rimsko 
nekropolo v Šempetru, se sprehodite po poteh 
antičnih Rimljanov ter občudujte najpomemb-
nejše in najlepše ohranjene spomenike rimske 
dobe v Srednji Evropi. Severno od Šempetra, na 
območju krajinskega parka Ponikovski kras, se 
nahaja Jama Pekel - čarobna kraška jama polna 
zanimivih kapnikov ter dom številnim rastlinskim 
in živalskim vrstam. 

Obiščite knežje mesto Celje in raziskujte staro 
mestno jedro z ostanki rimske ceste, srednje-
veškimi stolpi, izjemno arhitekturno dediščino 
ter moderno urejenimi trgi s pestro gostinsko 
in butično ponudbo. Povzpnite se na Stari grad 
Celje, ki že stoletja vlada na griču nad mestom. 
S prelepim razgledom na staro mestno jedro in 
Celjsko kotlino vas ne bo pustil ravnodušne.

SOLATNI KROŽNIK S PIŠČANCEM (11, 12)  9,53 €
listnata solata, češnjevec, koruza, rdeč fižol, ocvrt piščančji file s 
sezamom

SOLATNI KROŽNIK GROF (1, 12) 9,88 €
rukola, češnjevec, pljučna pramenca, hrustljava panceta, 
parmezanova košarica, balzamični kis

HONDURAS (1, 3, 12) 9,86 €
pernata solata, gamberi, avokado, parmezan, balzamični preliv

ŠPINAČA in AVOKADO (1, 5, 12) 9,38 €
mlada špinača, češnjevec, popečena mozzarella, avokadov preliv, 
pinjole, balzamični kis, olivno olje

SOLATNI KROŽNIK Z LOSOSOM (1, 4, 12) 9,96 €
ledenka, rukola, špinača, česen, češnjev pradižnik, mozzarella, olivno 
olje, balzamičen kis, balzamična glazura, granatna jabolko, losos

JEDI BREZ MESA: 

vegansko
RAGU S ČIČERIKO IN TOFUJEM (6, 8, 11) 8,86 €
zelenjavni ražnjič in falafel

RIŽOTA Z AVOKADOM (6) 9,64 €
popečen seitan in hrustljava čebula



CESTNO KOLESARJENJE
Od enostavnih ravninskih tras do zahtevnejših 
vzponov in spustov po varnih, manj prometnih 
asfaltiranih poteh. Razvejano omrežje asfalti-
ranih cest v Savinjski dolini ponuja širok nabor 
možnih kolesarskih tur, primernih za cestno ko-
lesarjenje. Trase so slikovite, hkrati pa tudi varne, 
saj potekajo po manj prometnih cestah. Odloči-
te se lahko za manj zahtevne ravninske poti, ki 
omogočajo tudi postanke pri katerih od številnih 
lokalnih znamenitosti, ali pa za bolj zahtevne 
vzpone na bližnje prelaze in vzpetine ter v prilju-
bljene krajinske parke, ki vam dvignejo utrip tudi 
ob čudovitih razgledih na dolino in bližnje vrhove. 
Preizkusite se lahko po cestah, kjer so trenira-
li naši največji šampijoni in zmagovalci Tour de 
France, Gira, Vuelte kot so Roglič, Pogačar, Kos, 
Mohorič, Mezgec. Mogoče na svoji poti srečate 
ravno njih.

DRUŽINSKO KOLESARJENJE
Naše poti za družinsko kolesarjenje so primerne 
za otroke vseh starosti, saj vodijo po varnih lokal-
nih cestah, speljane pa so mimo lokalnih zname-
nitosti, ki so zanimive za vso družino. Nekatere 
zagotavljajo ravno pravšnje število kilometrov, 
ki jih zmore vsak, tudi malce slabše pripravljen 
kolesar, druge pa zahtevajo nekoliko več časa in 
energije.

Vabimo vas, da ob svojem raziskovanju obiščete 
lokalne ponudnike na poti, ki vas bodo sprejeli 
odprtih rok.

sezonsko
CONTESSA (1, 12) 9,93 €
pečen goveji file, motovilec, paradižnik, mladi sir, olive, olivno olje, 
balzamični kis 

KMEČKA (ŠPEHOVA SOLATA) (12) 8,97 €
pernata solata, krompir, ocvirki, kis, olje

MOTOVILEC S SLANINO (12) 9,28 €

REGRAT S KROMPIRJEM in SLANINO (12) 9,98 €

REGRAT S KROMPIRJEM in SLANINO - mala (12) 5,92 €

MOTOVILEC - mali 5,67 €

MOTOVILEC - veliki 7,18 €

za zraven 
PRAŽEN KROMPIR Z OCVIRKI 3,43 €
PIRE KROMPIR (1)  3,43 €
KROMPIRJEVI CEKINČKI  3,43 €
POMMES FRITES  3,43 €
KROMPIRJEVI KRHLJI S KOŽICO  3,59 €
BLITVA S KROMPIRJEM (12) 3,59 €
DUŠENI RIŽ  2,88 €
ŠTRUKLJI (1, 2, 6)  3,59 €
KORUZNA POLENTA (1)  3,39 €
KUHANA ZELENJAVA (1)  3,52 €
ZELENJAVA NA ŽARU  4,06 €
ŠIROKI REZANCI (1, 2, 6)  3,27 €
MESO PIŠČANČJE 10 dkg 3,86 €
AJDOVI ŽGANCI (6) 3,63 €
 



GORSKO KOLESARJENJE
Raziščite nezahtevne kolesarske poti med hme-
ljišči, zelene in gozdne hribovite površine, spre-
tnostne gorsko-kolesarske poti in adrenalinske 
skill parke. Popeljemo vas do bližnjih in daljnih 
Bike parkov in Trail parkov, kjer boste lahko 
sprostili svojo energijo in se preizkusili v različnih 
spretnostnih poligonih.

GRAVEL KOLESARJENJE
Uživate v vožnji na cestnem kolesu, a hkrati 
zelo radi zavijete v neokrnjeno naravo? Razve-
jano omrežje manj prometnih asfaltiranih cest 
in raznolikih makadamskih poti v Savinjski dolini 
ponuja širok nabor kolesarskih tur, primernih za 
gravel kolesarjenje. Raziščite nezahtevne ko-
lesarske poti med hmeljišči, kolesarite ob lepi 
reki Savinji, naužijte se čistega zraka v vožnji po 
gozdnih kolovozih ali se po makadamskih poteh 
povzpnite na okoliška hribovja in planote.

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

palačinke
čokolada (1, 2, 5, 6) 4,67 €
nutella (1, 2, 5, 6, 7, 8) 4,67 €
marmelada (1, 2, 6, 12)  4,58 €
orehi (1, 2, 5, 6) 4,88 €
limona in sladkor (1, 2, 6) 4,67 €
nutella in banane (1, 2, 5, 6, 7, 8)  5,37 €
vanilijeva krema in višnje (1, 2, 6) 5,37 €

tiramisu
klasični (1, 2, 6, 8) 4,37 € 
gozdni sadeži (1, 2, 6, 8) 4,37 € 
jagodni (1, 2, 6, 8) 4,37 €

panna cotta
s slivami v teranovi omaki (1, 12) 4,66 € 
s čokoladno ali jagodno omako (1, 5) 4,66 €

sladko ...
SLlVOVA TORTA (1, 2, 6, 8, 12) 4,08 €

ČOKOLADNA TORTA (1, 2, 5, 6) 4,08 €

JOGURTOVA TORTA (1, 2, 6, 8) 4,08 €

JAGODNE SANJE (1, 2, 5, 6, 8)  4,22 €

JAGODNA TORTA (1, 2, 6) 4,08 €

KREMNA REZINA (1, 2, 6)  4,08 €

PASIJONKA (1, 2, 6) 4,08 €



KOLESARSKA 
PONUDBA V 
HOTELU GROF

KOLESARSKI INFORMACIJSKI 
KOTIČEK 
V našem hotelskem kolesarskem kotičku pri re-
cepciji hotela Grof najdete številne informacije, ki 
vam bodo olajšale iskanje za vas najprimernejše 
kolesarske ture. Tu imamo zbrane vse informa-
cije o kolesarjenju v Savinjski dolini in drugod po 
Sloveniji, informacije o kolesarskih poteh za raz-
lične tipe kolesarjev ter možnost brezplačnega 
prenosa GPX sledi. Na informacijski tabli najdete 
informacije o dnevno razpisanih vodenih kole-
sarskih turah ter o naših kolesarskih vodnikih. 

ZEMLJEVID KOLESARSKIH POTI
Za vas smo pripravili preko 70 kolesarskih poti 
različnih težavnostnih stopenj, primernih za ce-
stno, družinsko, gorsko kolesarjenje ali pa vse 
bolj popularno makadamkanje (»gravel«).  Poti 
so zbrane na brezplačnih kolesarskih zemlje-
vidih okolice hotela ter na spletni strani www.
grof-cycling.eu,  gpx sledi pa si lahko naložite 
tudi na svoje navigacijske naprave na recepciji 
hotela. Na recepciji hotela si lahko izposodite 
tudi napravo GPS z vnaprej naloženimi sledmi 
nekaterih naših najpriljubljenejših kolesarskih 
poti.

Nudimo tudi brezplačne zemljevide kolesarskih 
poti po drugih delih Slovenije. 

ČOKOLADNA PENA S PISTACIJAMI (1, 2, 5, 6) 4,16 €

ČOKOLADNO–POMARANČNA TORTA (1, 2, 6) 4,16 €

ČOKOLADNA ROLCA (1, 2, 5, 6, 7) 3,72 €

CRÈME BRÛLÉE (1, 2) 4,78 €

JABOLČNA PITA (1, 2, 5, 6, 7) 3,58 €

SADNA KROSTATA Z VANILJEVO KREMO (1, 2, 5, 6, 7) 3,86 €

ČOKOLADNI FONDANT Z VIŠNJEVO OMAKO  
IN SLADOLEDOM (1, 2, 5, 6) 5,42 €

GRŠKI JOGURT Z MANGOM IN PASIJONKO  
SEZONSKO (1, 2, 6) 4,88 €

LCHF SLADICA (5, 7) 4,89 € 

TORTA TRIS ČOKOLADE (1, 2, 5, 6, 7, 8) 4,08 € 

VEGANSKA VIŠNJEVA TORTA (5, 6, 8) 4,72 €

PRESNO VEGANSKA TORTA (5, 7) 5,26 €

hladno ...
SLADOLED - kepica (1, 2, 5, 6, 7) 1,96 €

SLADOLED - porcija (1, 2, 5, 6, 7) 4,48 €

SLADOLED Z VROČIM SADJEM (1, 2, 5, 6, 7) 5,44 €

LEDENA KAVA (1, 2, 5, 6, 7) 3,98 €

SADNA KUPA (1, 2, 5, 6, 7) 5,08 €

BANANA SPLIT (1, 2, 5, 6, 7) 5,47 €



KOLESARNICA IN POLNILNICA 
ELEKTRIČNIH KOLES
Svoja kolesa in kolesarsko prtljago lahko v času 
bivanja pri nas varno hranite v naši kolesarnici, 
ki se nahaja na parkirišču ob hotelu. Prav tako 
si lahko brezplačno napolnite baterije na elek-
tričnih kolesih. Naša kolesarnica je zavarovana z 
ograjo, videonadzorom in alarmom. 

NAJEM KOLES
Ponujamo vam kolesa znamk Cannondale in GT, 
ki so različnih velikosti, primerna za odrasle ali 
otroke. Ob najemu kolesa prejmete tudi čelado 
in ključavnico. Priskrbimo vam lahko tudi otroški 
sedež. Ob doplačilu pa si lahko izposodite tudi 
navigacijsko napravo Garmin Edge Explore. 

Kolesa lahko dostavimo ali poberemo kjerkoli po 
Sloveniji. V recepciji se lahko dogovorite tudi za 
transfer oseb in koles z našimi vozniki, vozili in 
prikolicami.

Kolo lahko rezervirate na recepciji hotela Grof.

vinska karta 
KAKOVOSTNA VINA

BELA

KONJIČAN • kozarec • 0,1 l 1,58 €
1 l, Zlati grič, polsuho, Štajerska, Slovenija 15,82 €

JANŽEVEC • kozarec • 0,1 l 1,58 €
1 l, Klet Radgona, polsuho, Radgonsko - Kapelske gorice 15,82 € 

RDEČA

REFOŠK • kozarec • 0,1 l 1,58 €
1 l, Korte, suho, Primorska, Slovenija 15,82 €

PRVIN (Refošk, Merlot, Cabernet) • kozarec • 0,1 l 1,58 €
1 l, suho, Primorska, Brda, Slovenija 15,82 €

CVIČEK • kozarec • 0,1 l   1,58 €
1 l, suho, Dolenjska, Slovenija  15,82 €

VRHUNSKA VINA 
BELA SUHA

MALVAZIJA MONTEROSSO • kozarec • 0,1 l 3,36 €
0,75 l, Istra, Hrvaška 24,48 €

PINOT GRIGIO • kozarec • 0,1 l 2,92 €
0,75 l, Puklavec Family Wine, Štajerska 21,40 €

PINELA 
0,75 l, Ferjančič, Vipavska dolina 21,68 €



SERVIS IN PRALNICA KOLES
V kolesarnici in na dveh servisnih stojalih pri 
hotelu imamo na voljo vse potrebno orodje in 
rezervne dele za osnovno popravilo vašega ko-
lesa, kot tudi dodatke za vzdrževanje in nego 
koles. Opravimo lahko tudi manjša popravila na 
vašem kolesu, hotelskim gostom pa v primeru 
večje okvare, kolo tudi brezplačno odpeljemo do 
bližnjega servisa.

Svoja umazana kolesa lahko brezplačno operete 
pred kolesarnico, kjer je na razpolago najnovejša 
pralnica koles.

KOLESARSKI IZDELKI
Nudimo vam energijske tablice in gele Xenofit 
in Born ter bidone Grof Cycling z energijsko pi-
jačo. Z sproščanje pred kolesarsko turo ali po 
njej pa so vam na voljo športne kreme, olja in 
geli za tuširanje Xenofit in Born. Izberete si lahko 
tudi majico z zabavnim kolesarskim motivom ali 
kolesarska sončna očala. V primeru okvare na 
kolesu vam nudimo osnovne dele za enostavno 
popravilo (zračnice, zavorne ploščice).

PRANJE IN SUŠENJE 
KOLESARSKIH OBLAČIL
Našim gostom nudimo možnost brezplačnega 
pranja in sušenja kolesarskih oblačil, medtem ko 
se sproščajo z masažo, v savni ali si privoščijo 
odličen obrok v naši gostilni. 

MALVAZIJA GOURMET • kozarec • 0,1 l 2,36 €
0,75 l, Vina Koper, Slovenska Istra 16,52 €

REBULA JOURNEY 26,54 €
0,75 l, Medot, Primorska, Goriška Brda, Slovenija

REBULA 23,48 €
0,75 l, Vinarstvo Batič, Primorska, Šempas, Slovenija 

SAUVIGNON 23,62 €
0,75 l, suho, Valdhuber, Štajerska, Slovenija 

BELA - POLSLADKA

TRAMINEC • kozarec • 0,1 l 3,12 €
0,75 l, Radgonske gorice d.d., Štajerska, 
Radgonsko–Kapelske Gorice, Slovenija  21,12 €

BELA - POLSUHA

RENSKI RIZLING • kozarec • 0,1 l 3,12 €
0,75 l, Pra Vino, Štajerska   21,26 €

BELA - SLADKA

RUMENI MUŠKAT • kozarec • 0,1 l  3,84 €
0,75 l 27,48 €

ROSE

ROSE BATIČ 27,68 €
0,75 l, polsuho, Vinarstvo Batič, Primorska, Šempas, Slovenija

ROSE PETRIČ • kozarec • 0,1 l 3,07 €
0,75 l, suho, Vinarstvo Petrič, Vipavska dolina, Slovenija 21,48 €



GARDEROBA IN TUŠ
Vsem kolesarjem je v pritličju hotela na voljo gar-
deroba s tušem, kjer se lahko osvežite in preo-
blečete po kolesarjenju. 

TRANSFERJI
Do vseh izhodišč in končnih točk naših kolesar-
skih tur, ki se ne začnejo pri hotelu Grof, našim 
hotelskim gostom nudimo brezplačen prevoz s 
kombijem. Na razpolago imamo tri kolesarske 
prikolice. Nudimo tudi transferje kolesarjev in 
koles ter prtljage kamorkoli drugam v Sloveniji. 
Transfer lahko naročite na recepciji hotela Grof.

KOLESARSKI VODNIKI
Za informacije o kolesarjenju so na razpolago 
naši receptorji in vodja kolesarskega programa 
Matic, ki vam bo v pomoč pri svetovanju in is-
kanju za vas najprimernejših kolesarskih poti. 
Naši licencirani kolesarski vodniki pa vas bodo 
popeljali do vseh skritih kotičkov doline zelenega 
zlata. V pomoč vam bodo pri izboljšanju tehnike 
vožnje in poskrbeli bodo za vašo varnost, dobro 
počutje in zadovoljstvo na turi. Vodnika lahko na-
jamete na recepciji ali se prijavite na eno izmed 
razpisanih vodenih kolesarskih tur. 

RDEČA - SUHA 

CABERNET SAUVIGNON • kozarec • 0,1 l  3,65 €
0,75 l, Radivoj Lisjak, Primorska, Vipavska dolina, Slovenija 24,54 €

CABERNET SAUVIGNON 26,48 € 

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

RED CUVE • kozarec • 0,1 l  2,42 €
0,75 l, Puklavec Family Wine, Štajerska 17,58 €

MERLOT  
0,75 l, Ferjančič-Ajdovščina, Vipavska dolina 28,68 €

PENEČA VINA

SREBRNA RADGONSKA PENINA • steklenička • 0,2 l  6,98 € 
polsuho, Radgonske gorice, Podravje, Slovenija

SREBRNA RADGONSKA PENINA  24,18 €
0,75 l, polsuho, Radgonske gorice, Podravje, Slovenija

ZLATA RADGONSKA PENINA 28,48 € 
0,75 l, suho, Radgonske gorice, Podravje, Slovenija 

ZLATA RADGONSKA PENINA - SELECTION  
• kozarec • 0,1 l  3,89 €
0,75 l, zelo suho, Radgonske gorice, Podravje, Slovenija 28,48 €

ZLATA RADGONSKA PENINA - ROSE 28,48 €
0,75 l, suho, Radgonske gorice, Podravje, Slovenija

ZLATA RADGONSKA PENINA - ROSE SELECTION  
• kozarec • 0,1 l  3,89 €
0,75 l, zelo suho, Radgonske gorice, Podravje, Slovenija 28,48 €



VODENE KOLESARSKE TURE

Pridružite se našim organiziranim kolesarskim 
turam po Savinjski dolini, z licenciranimi kolesar-
skimi vodniki. Ti odlično poznajo teren in zname-
nitosti ob kolesarskih poteh, v pomoč pa so vam 
lahko tudi pri izboljšanju tehnike vaše vožnje, ki 
vam bodo omogočale dodatne užitke in popoln 
izkoristek kolesa. Poskrbljeno imamo za prevoz 
vaših koles in prtljage na izhodiščne točke tur ter 
nazaj v hotel. Za zaključene skupine organizira-
mo kolesarske ture po vsej Sloveniji.

HELI BIKE TURE
Za vse kolesarske navdušence, ki se želijo na 
vrh trase povzpeti s helikopterjem ali hrepenijo 
po novih in nepozabnih kolesarskih doživetjih. Za 
vas smo pripravili edinstvene heli-bike ture na 
Golte ali pod Čemšeniško planino. Pridružite se 
nam na kolesarskem dnevu, ki vam bo ostal v 
spominu za vedno!

TURA PIVO IN HMELJ
Okusite Spodnjo Savinjsko dolino na kolesu in se 
podajte med hmeljišči na kulinarično grofovsko 
kolesarjenje po dolini zelenega zlata, središču 
hmeljarstva v Sloveniji. Na svoji poti bomo obi-
skali lokalne pivovarje, spoznali zgodovino celj-
skih grofov in zaključili na Fontani piva v Žalcu, 
poklonu hmeljarske dediščine v Savinjski dolini.

TUJA VINA 
CASILLERO DEL DIABLO  22,20 €
0,75 l, Cabernet Sauvignon, suho, Concha y Toro, Čile

MALVAZIJA ALBA • kozarec • 0,1 l  3,72 €
0,75 l, suho, Matoševič, Istra, Hrvaška  23,54 €

 
KUHANO VINO 
BELO 0,2 l   3,42 €

RDEČE 0,2 l  3,42 €

POSEBNA PONUDBA 
APEROL SPRITZ   5,02 € 



cenik pijač
TOPLI NAPITKI

KAVA 
KRATKA 1,48 €
ESPRESSO 1,48 €
MACCHIATO (1) 1,61 €
CAPPUCCINO (1) 1,71 €
Z MLEKOM (1) 1,71 €
S SMETANO (1) 1,81 €
BELA (1) 2,24 €

KAVE BREZ KOFEINA
KAVA  1,91 €
MACCHIATO (1) 2,01 €
Z MLEKOM (1) 2,09 €
S SMETANO (1) 2,16 €
CAPPUCCINO (1) 2,08 €
BELA (1) 2,28 €

KAKAV (1, 5, 7) 2,38 €
KAKAV S SMETANO (1, 5, 7) 2,57 €
VROČA ČOKOLADA (1, 5, 7) 2,77 €
VROČA ČOKOLADA S SMETANO (1, 5, 7) 3,02 €

ČAJ 1,89 €
ČAJ Z LIMONO 2,21 €
ČAJ Z MEDOM  2,39 €
ČAJ Z MLEKOM (1)  2,18 €
ČAJ Z LIMONO IN MEDOM 2,66 €

MLEKO 0,1 l (1) 0,81 €
MED 0,81 €

BREZALKOHOLNE PIJAČE 
SODA 0,1 l • šankomat  0,64 €
ORANŽADA 0,1 l • šankomat  1,43 €

JUICE 0,1 l • šankomat  1,43 €
SOK JABOLKO 0,1 l • šankomat  1,43 €
SOK BRESKEV 0,1l   1,43 €
SOK JAGODA 0,1 l    1,43 €
SOK FRUCTAL različni okusi 0,2 l  2,78 €
PEPSI-COLA 0,25 l  2,78 €
COCA-COLA 0,25 l  2,78 €
COCA-COLA ZERO 0,25 l  2,78 €
SPRITE 0,25 l  2,78 €
FANTA 0,25 l  2,78 €
SCHWEPPES 
bitter lemon / tonic / tangerine 0,25 l  2,78 €
COCKTA 0,25 l  2,78 €
ORANGINA 0,25 l  2,78 €
RED BULL 0,25 l  3,76 €
ROEMERQUELLE gaz. / negaz. stekl. / 0,33 l 2,41 €
ROEMERQUELLE EMOTION stekl. / 0,33 l 2,41 €
RADENSKA 1 l  5,98 €
RADENSKA 0,5 l 3,16 €
RADENSKA 0,25 l 2,17 €
RADENSKA Z OKUSI 0,25 l 2,27 €
RADENSKA NATURELLE 1 l  3,48 €
RADENSKA NATURELLE 0,5 l 2,38 €
RADENSKA NATURELLE 0,25 l 2,26 €
OAZA Z OKUSI 0,25 l 2,53 €
ZALA Z OKUSOM 0,5 l  2,53 €
NARAVNI JUICE 1 dl  1,92 €
NARAVNA LIMONADA 3 dl  2,87 €
CEDEVITA 2,87 € 
LEDENI ČAJ 2,87 €

PIVO

LAŠKO
TOČENO svetlo / temno / mešano 0,2 l  2,64 €
TOČENO svetlo / temno / mešano 0,3 l 2,88 €
TOČENO svetlo / temno / mešano 0,5 l 3,01 €



CIGARETI 
ponudba in cene za točilnim pultom.

ZLATOROG 0,5 l   3,11 €
ZLATOROG 0,33 l   2,87 €
MALT 0,33 l   2,87 €
PŠENIČNO LAŠKO 0,5 l   3,08 €
SMILE 0,33 l   2,87 €

UNION
UNION 0,5 l  3,09 €
UNION PREMIUM NEFILTRIRANO SVETLO, 0,5 l  3,11 €
UNION PREMIUM NEFILTRIRANO TEMNO, 0,5 l  3,11 €
UNION PREMIUM HOPPY LAGER, 0,5 l  3,18 €
UNION PREMIUM HOPPY 0.0, 0,5 l  2,86 €
RADLER 0,5 l 2,97 €
UNI 0,5 l 2,76 €

TUJA PIVA
HEINEKEN 0,0 % 0,33 l   3,51 €
HEINEKEN 0,33 l   3,51 €
ERDINGER 0,5 l   3,96 €  
ERDINGER BREZALKOHOLNO 0,5 l     3,96 €

PIVA CRAFT PIVOVARJEV
GREEN GOLD
ROCKET QUEEN - IPA 0,33 l   4,01 €
FORBIDDEN FRUIT - ALE 0,33 l 4,02 €
POVODNI MOŽ - WEST COAST IPA 0,33 l 4,03 €
DRAGON SLAYER 0,20 l 2,87 €
DRAGON SLAYER 0,30 l 3,87 €
DRAGON SLAYER 0,50 l 4,87 €
CLEF
ČAU SONČEK - BLONDE ALE 0,33 l   4,01 €
NAPOJ - PALE ALE 0,33 l 4,02 €
MI2 - PALE ALE 0,33 l 4,03 €
MAISTER
VEGA - PALE ALE 0,50 l   4,21 €
GENERAL MAISTER - IPA 0,33 l 3,96 €
NOORDUNG - INTERSTELLAR PORTER 0,33 l 3,96 €

RADLER s Kombučo-brez sladkorja 0,50 l 3,32 €

KURBIER CRAFT 0,33 l  3,57 €

ŽGANE PIJAČE (0,03 l)
BALLANTINE'S  3,14 €
BALLANTINE'S 12Y  3,77 €
JACK DANIEL'S 3,96 €
JAMESON 3,96 €
TULLAMORE 3,98 €
CANADIAN CLUB  4,18 €
CHIVAS REGAL 12Y  4,42 €
CHIVAS REGAL 18Y 5,21 €
COURVOISIER VSOP 5,58 € 
MARTELL VSOP 5,58 €
MEUKOV V.S.O.P. 5,87 €
MEUKOV vanilija / cafe XO 4,59 €
RUM 2,57 €
RUM HAVANA CLUB 3,47 €
RUM BLUE MAURITIUS   6,67 €
STOCK 3,14 €
CAROLANS IRISH CREAM  3,93 €
MALIBU 3,93 €
VODKA 3,48 € 
GIN LIMBAY  4,59 €  
GIN BEEFEATER 3,48 €
GIN HENDRIX 5,08 €
GIN BOTANIST 5,08 €
TEQUILA SILVER 3,87 €
VILJAMOVKA 3,27 €
BOROVNIČEVEC 2,97 €
TRAVARICA 2,97 €
MARTINI BIANCO 0,1 l  3,83 €
CAMPARI  3,27 €
CYNAR 3,01 €
JÄGERMEISTER 3,34 €
UNDERBERG steklenička 0,02 l  3,58 €
SUZA (slivovka) 3,27 €
BRINJEVEC  3,27 € 
PELINKOVEC  3,27 €







Slovensko peničarstvo se je rodilo v Radgonskih goricah in 
170 let mineva od časa, ko so v Gornji Radgoni v kozarcih 
zabrbotali prvi mehurčki. Temelja delovanja najstarejše 
peničarske kleti v Sloveniji sta tako tradicija in znanje, ki pa 
tvorita sodobne okuse, ki so danes za Slovence – nepogrešljivi. 
Radgonski mehurčki nas spremljajo v številnih trenutkih: 
takšnih, ki so praznični in pompozni; tistih, ki so mirnejši in 

delujejo vsakdanji; predvsem in najbolj pa tistih, ko enostavno 
praznujemo življenje!
Grozdje za Zlato radgonsko penino Selection prihaja z najboljših 
leg v radgonskih goricah. S pomočjo posebne selekcijske 
optične mize iz grozdov odstranimo vse poškodovane ali 
nedozorele jagode. To je skrajni domet sodobne tehnologije in 
slovitih stoletnih leg.

Minister za zdravje opozarja: "Prekomerno 
pitje alkohola škoduje zdravju!"



Heinekenova zgodba
Leta 1873 je mladi podjetnik Gerard Heineken odkril 
strast do varjenja piva. Kupil je kos zemljišča, kjer dan-
danes leži središče Amsterdama, zgradil pivovarno in 
začel izpopolnjevati recept, iz katerega je pozneje nas-
tal prvi vrhunski ležak na Nizozemskem. 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 priprav-
ljen vložiti še več truda, ko gre za družinsko ime.
V osrčju Heinekenovega uspeha so čiste, naravne ses-
tavine: slajeni ječmen, voda, hmelj in majhen, a pomem-
ben dodatek, ki se imenuje Heinekenov kvas. Heinek-
enov edinstveni kvas prinaša bogat, uravnotežen 
okus in rahle sadne priokuse, zaradi katerih je poseb-
no 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 pri-
jatelja. Hladen, svež in kakovosten Heineken. Blizu in daleč 
ga uživajo že od leta 1873. 







KAVARNA GROF 
ponedeljek - četrtek:             6:30 - 23:00
petek: 6:30 - 23:00
sobota: 7:00 - 23:00
nedelja in prazniki: 7:00 - 23:00

KOVEGO d.o.o., Čeplje 12, 3305 Vransko

Zasnova in oblika:  
Filter urbane rešitve d.o.o.
Izdal: Kovego d.o.o., februar 2023
Teksti in fotografije: Grof, Factory store d.o.o., Heineken Group, 
Radgonske gorice, Coca Cola, Clef, Tomo Jeseničnik

splošne informacije:
Delovni čas: 
GOSTILNA GROF 
ponedeljek - četrtek:             9:30 - 22:00
petek: 9:30 - 23:00
sobota: 10:00 - 23:00
nedelja in prazniki: 10:00 - 22:00
 
Rezervacije: 05 923 37 85, 031 777 646
E-pošta: info@grof.eu

Cenik velja od februarja 2023. Vse cene so v EUR in vsebujejo DDV. 
Za morebitne napake v tisku se opravičujemo. Fotografije so simbolične. 
Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!
KOVEGO d.o.o., Čeplje 12, 3305 Vransko

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.

46°14'59.90''N
14°58'36.40''E



HELI HELI 
BIKEBIKE

- Grof Cycling -

HELIKOPTERSKA 
TURA S KOLESI

INFOINFO Čeplje 12, 3305 Vransko, Slovenija
Tel: 041 301 030 ali E-mail: bike@grof.eu 

www.grof-cycling.eu

V deželi na sončni strani Alp v dolini 
zelenega zlata stoji pivovarna Clef 
Brewery, kjer iz pip teče savinjsko craft 
pivo. Vsa piva so poimenovana po 
slovenski glasbi in so zvarjena predvsem 
z lokalnimi sortami hmelja iz Savinjske 
doline.

Če si želite poskusiti, kakšen okus imajo 
Napoj, Metulj, Mi2 in druga butična piva, 
si rezervirajte termin za Clefovo 
doživetje. Postopke varjenja piva lahko 
spoznate ob vodenem ogledu in 
degustaciji naših piv, za večje skupine pa 
organiziramo tudi team buildinge.

Samo za goste Grofa:
Izkoristite 10 % popust na degustacijo in 
nakup paketkov craft piva!

Vabimo vas, da spoznate edinstveno 
zgodbo, v kateri se prepletajo tradicija, 
glasba in pivo!
 

070 452 591
info@clefbrewery.com

Savinjska pivovarna d.o.o., 
Arja vas 19, 3301 Petrovče



Naša kolesa Cannondale in GT so različnih velikosti, primerna za odrasle ali otroke. Ob najemu kolesa 
poleg prejmete tudi čelado in ključavnico. Priskrbimo vam lahko tudi otroški sedež. Ob doplačilu pa si 
lahko izposodite tudi navigacijsko napravo Garmin Edge Explore. 

Najemite kolo  
in preživite  
nepozaben dan!

Cannondale Moterra Neo 3 
barva DTE
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GT Avalanche 
Elite RED

Cannondale Topstone 
2, 3 in 4

Otroško Giant Talon E+ 
Junior 24

GT Stomper Prime 24 GT Stomper Prime 20

Cannondale Trail Neo 3  
ORG 
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Garmin Edge Explore
Da bo vaše kolesarjenje bolj 
brezskrbno vam nudimo najem 
GPS naprave Garmin Edge 
Explore, kjer so že naložene 
vse izrisane kolesarske poti na 
Vranskem in Savinjski dolini.

Kolesa lahko dostavimo 
ali poberemo kjerkoli po 
Sloveniji. 

INFO

Za ceno prevoza ali kakršno koli 
informacijo v zvezi z najemom, nas 
pokličite ali nam pošljite sporočilo 

     041 30 10 30
    
     bike@grof.eu


