- jedilni list Lahko greva skupaj domov.

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

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, 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 …

za dober začetek
dneva
CROISSANT (1, 2, 6, 8)

1,28 €

TOAST KLASIČEN (1, 6, 8)

2,98 €

margarina, šunka, sir

TOAST TUNIN (1, 2, 4, 6, 8)

2,99 €

tunin namaz s koruzo, rukola

TOAST VEGE (1, 6, 8)

2,96 €

popečene bučke in jajčevci, mozzarella, olivno olje

JAJČKA NA RAZLIČNE NAČINE (2)

3,23 €

pečena, umešana, na olivnem olju, na ocvirkih

HAM & EGGS (2)
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 ponovno zaprli.
Letos mineva 110 let, odkar je Johan Goričan
postavil lasten vinotoč. 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 osnovno
vodilo ostajata kvalitetna ponudba in zadovoljni
gostje!
Dobrodošli v svetu kulinaričnih užitkov!

3,97 €

šunka, 2 jajci

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

LOKACIJA in
INTERIER
Gostišče Grof že od leta 1901 stoji ob cesti. Drži,
da se je lokacija v dobrih 100 letih obstoja spreJEDI BREZ MESA:

3,46 €

pravijo, da izvira od
naših sosedov …
PIZZE
M = mala V = velika D = družinska

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

M 6,57 €
V 6,97 €
D 13,94 €

2. CAPRICOSSA (1, 6)

M 7,83 €
V 8,23 €
D 16,46 €

3. QUATTRO FORMAGGI (1, 6)

M 7,78 €
V 8,18 €
D 16,36 €

pelati, sir, šunka, šampinjoni, olive, origano

pelati, sir, gorgonzola, nacho, mozzarella, olive, origano

4. VERDE - polnozrnato testo (1, 2, 6, 11)

M 7,88 €
V 8,28 €
D 16,56 €

5. MELANCANA (1, 6)

M 7,73 €
V 8,13 €
D 16,26 €

pelati, sir, špinača, kisla smetana, artičoke, jajce, origano

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 8,43 €
V 8,83 €
D 17,66 €
M 8,52 €
V 8,92 €
D 17,84 €
M 8,27 €
V 8,67 €
D 17,34 €
M 8,04 €
V 8,44 €
D 16,88 €

minjala, 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 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 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 nadaljujemo delo naših
prednikov.
Obenem se zavedamo, da nam vsakdanji življenjski slog in ritem nehote vsiljujeta tudi drugačne
prehranjevalne navade. Tem bomo zadostili s široko 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 tradicionalnimi recepti.
Kvaliteta, okus in izgled so trije razlogi, ki Vas
bodo prepričali, da boste še prišli.

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
Vse sladice Vam lahko pripravimo tudi za domov.

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

M 8,38 €
V 8,78 €
D 17,56 €
M 8,52 €
V 8,92 €
D 17,84 €
M 8,23 €
V 8,63 €
D 17,26 €
M 8,37 €
V 8,77 €
D 17,54 €
M 8,27 €
V 8,67 €
D 17,34 €
M 7,73 €
V 8,13 €
D 16,26 €
M 8,08 €
V 8,48 €
D 16,96 €
M 8,58 €
V 8,98 €
D 17,96 €
M 8,46 €
V 8,86 €
D 17,72 €

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

JEDI BREZ MESA:

M 8,57 €
V 8,97 €
D 17,94 €
M 8,98 €
V 9,38 €
D 18,76 €
M 9,81 €
V 10,21 €
D 20,42 €

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 9,38 €
V 9,78 €
D 19,56 €
M 9,28 €
V 9,68 €
D 19,36 €
M 9,17 €
V 9,57 €
D 19,14 €
M 9,27 €
V 9,67 €
D 19,34 €
M 9,27 €
V 9,67 €
D 19,34 €
M 9,81 €
V 10,21 €
D 20,42 €

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% odgovornost za dejanja svojega štirinožnega prijatelja.

Pes mora biti
na kratki vrvici.

DODATKI
DVOJNO TESTO (6)
1,10 €
POLNOZRNATO TESTO (6,11) 1,10 €
PELATI
0,75 €
SVEŽ PARADIŽNIK
0,80 €
SVEŽA PAPRIKA
0,80 €
KORUZA
0,90 €
JAJČEVCI
0,90 €
BUČKE
0,80 €
ŠPINAČA
0,90 €
ARTIČOKE
0,90 €
RUKOLA
0,90 €
ČEBULA
0,80 €
ŠAMPINJONI
0,80 €
SVEŽI ŠAMPINJONI
0,90 €
OLIVE
1,00 €
TARTUFI
2,11 €
FEFERONI
0,90 €
SIR (1, 2, 6)
1,10 €
MOZZARELLA (1)
1,78 €
GORGONZOLA (1)
1,76 €
PARMEZAN (1, 2)
1,70 €

ŠUNKA
PRŠUT
SLANINA
KULEN
MLETO MESO
MORSKI SADEŽI (3, 4, 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 (4)

1,30 €
2,47 €
1,41 €
1,52 €
1,90 €
2,38 €
1,87 €
0,97 €
0,97 €
1,78 €
1,70 €
1,90 €
2,05 €
2,11 €
1,74 €
0,75 €
0,75 €
1,10 €
1,10 €
1,10 €
2,11 €

VELIK

0,98 €

KARTON
MALI

PASJI
BONTON

0,77 €

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 sprehod, da bo temeljito opravil vse fiziološke potrebe. 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.

www.grof-kolesarjenje.si

SPECIALIZIRANI
KOLESARSKI
HOTEL

Savinjska dolina je pravi biser za ljubitelje kolesarjenja. Vabimo vas, da se zapeljete med zelenimi hmeljišči in razvejanimi gozdnimi potmi,
po kolovozih in makadamskih poteh ali naberete
kilometre po cestah, ki so speljane mimo najlepših kotičkov doline, številnih naravnih in kulturnih
znamenitosti, prijaznih domačinov ter čudovitih
zelenih razgledov. Pestrost pokrajine lahko doživite že med podaljšanim kolesarskim vikendom,
zares pa se boste s prijaznimi ljudmi lahko povezali na tedenskem ali daljšem oddihu pri nas.
Če ste torej ljubitelj drugačnega, športnega načina raziskovanja destinacije ali želite svoje bivanje
pri nas samo popestriti z daljšo ali krajšo kolesarsko turo po Savinjski dolini, najdete v Hotelu
Grof vse, kar potrebujete za uresničitev svojih
kolesarskih sanj.
Smo namreč kolesarjem prijazen hotel, specializiran za kolesarsko turistično ponudbo.
V našem hotelskem kolesarskem kotičku najdete
številne informacije, ki vam bodo olajšale iskanje
za vas najprimernejše kolesarske ture. Za vas
smo označili preko 30 kolesarskih poti različnih težavnostnih stopenj v skupni dolžini
približno 500 km, primernih za družinsko,
gorsko ali cestno kolesarjenje. Prevozite jih
lahko individualno ali s katerim od naših kolesarskih vodnikov, ki bo turo prilagodil vašim željam
ter sposobnostim in vas popeljal do najlepših kotičkov doline zelenega zlata.
Svoja kolesa ter kolesarsko prtljago lahko v času
bivanja pri nas varno hranite v naši kolesarnici,
nudimo pa vam tudi najem koles višjih kategorij
in različnih velikosti ter pripadajoče kolesarske
opreme (čelade, ključavnice, naprave GPS, kolesarsko orodje). Poskrbeli bomo za pranje, servis in popravilo vaših koles ter pranje in sušenje

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

7,23 €

ŠPAGETI CARBONARA (1, 2, 6)

7,32 €

ŠPAGETI NAPOLITANA (1, 2, 6, 9)

6,73 €

REZANCI Z GAMBERI, POROM
IN SVEŽIM PARADIŽNIKOM (1, 2, 3, 6, 12)

8,97 €

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

9,43 €

REZANCI Z ISTRSKIMI TARTUFI (1, 2, 6)

10,43 €

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

8,37 €

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

8,74 €

PERESNIKI S PREKAJENIM LOSOSOM

8,72 €

(1, 2, 3, 4, 6)

ZELENI REZANCI Z BELUŠI, JURČKI IN PANCETO 8,97 €
(1, 2, 6)

FUŽI Z RUKOLO, ČEŠNJEVIM PARADIŽNIKOM
10,02 €
IN ORADO (1, 2, 4, 6, 12)
RAVIOLI S PIŠČANCEM, PAPADEWOM
IN MOZZARELLO (1, 2, 6, 12)

9,27 €

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

11,07 €

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

8,44 €

PERESNIKI Z MORSKIMI SADEŽI

9,18 €

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

JEDI BREZ MESA:

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

7,92 €

TAGLIATELE Z LIGNJI, POROM IN ČILIJEM

9,18 €

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

9,73 €

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

8,96 €

(1, 2, 6, 12, 14)

ČRNE TESTENINE S SIPO (1, 3, 4, 6, 12, 14)

vaših kolesarskih oblačil, medtem ko se boste
lahko sprostili z masažo, v savni ali si privoščili
odličen obrok v naši gostilni. Pripravljene imamo
posebne kolesarske menije s tipičnimi lokalnimi
jedmi, bogatimi z ogljikovimi hidrati in beljakovinami, ki vas bodo popolnoma regenerirale in
pripravile na nove izzive prihodnjega dne.

12,78 €

sipa, gamberi, škampovi repki, dagnje, kapelunga, škamp, česen, vino, parmezan

njoki
S PRŠUTOM IN RUKOLO (1, 2, 6)

8,67 €

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

8,42 €

domači ravioli
POLNJENI S ŠPINAČO IN SKUTO - gratinirani

Pridružite se našim organiziranim kolesarskim turam po vsej Sloveniji. Vodijo jih licencirani kolesarski vodniki, ki odlično poznajo teren
in znamenitosti ob kolesarskih poteh, v pomoč
pa so vam lahko tudi pri izboljšanju tehnike vaše
vožnje glede na specifikacije kolesa, s čimer bo
vaša kolesarska izkušnja popolna. Poskrbljeno je
tudi za prevoz vaših koles in prtljage na izhodiščne točke tur ter nazaj v hotel. Z nami lahko raziščete Posočje, Prekmurje, Kras, Koroško, Obalo
ali Pohorje.

8,62 €

paradižnikova omaka, sušeni paradižniki, bazilika (1, 2, 6, 9)

rižotke
PLJUČNI FILE, LlSIČKE, ZELENJAVA (1, 6, 9, 12) 9,72 €
S PIŠČANCEM IN ZELENJAVO (1, 6, 9, 12)

8,18 €

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

9,37 €

Z JURČKI (1, 12)

9,26 €

Primerno za družine, občasne kolesarje ali zahtevnejše rekreativce.
Za podrobnejše informacije prelistaj na
konec cenika.

VRANSKO

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

10,37 €
8,43 €

špinača, bučke, brokoli, šparglji, parmezan

GAMBERI, RUKOLA, JURČKI, HOBOTNICA

10,47 €

RIŽOTA Z BELUŠI IN PLJUČNIMI REZANCI

9,83 €

RIŽOTA Z BUČKAMI, GAMBERI IN RUKOLO

9,32 €

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

(1, 3, 4, 6, 12)

MORSKA RIŽOTA S SIPO
(1, 3, 4, 6, 12, 14)
Legenda o nastanku Vranskega in sosednjih krajev omenja jezero, kjer so se zbirale jate vran.
Nastalo naj bi zaradi plazu, ki je zajezil reko Bolsko. Jezero so kasneje prekopali in osušili, vrana
pa se je ohranila v imenu kraja in na občinskem
grbu. Največje bogastvo občine na pragu Dobrovelj sta neokrnjena narava in kulturna dediščina.

10,46 €

za začetek hladno
DOMAČI NAREZEK - 15 dag

8,63 €

KRAŠKI PRŠUT s parmezanom - 10 dag (1)

8,73 €

Pršutarna Lokev - s parmezanom in olivami

KRAŠKI PRŠUT Pršutarna Lokev - 10 dag

7,07 €

GOVEJI CARPACCIO (1, 12)

8,43 €

s sirom Grana Padano in rukolo

Rojstna hiša ljubljanskega knjigarnarja in založnika slovenske moderne L. Schwentnerja je
trška hiša iz 19. stoletja s skoraj v celoti ohranjeno stanovanjsko opremo, ki ponazarja kulturo
bivanja ob prelomu iz 19. v 20. stoletje.

HOBOTNICA v solati (14)

8,98 €

PLOŠČA SIRČKOV S SVEŽIM SADJEM (1)

8,57 €

TRIS NAMAZOV (1, 4, 10, 12)

6,96 €

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

7,82 €

HOBOTNIČIN KARPACIO (14)

8,04 €

pašteta iz dimljene postrvi, skuta z bučnim oljem, domača pašteta

hobotnica, mlada špinača, oljično olje, limonin sok, sol, poper, granatno jabolko

MOZZARELLA BUFALO (1, 12)

6,46 €

TUNIN TATAR (1, 4, 6)

9,98 €

rukola, paradižnik, mozzarella, sol, poper, oljiično olje, bazilika, balzamična glazura

za hladnim pride toplo
ZELENJAVNI KROŽNIK (1, 2)

8,23 €

zelenjava na žaru s popečenim mladim sirom in jajčko

JURČKI z jajčko (2)
POPEČENI HLEBČKI (1, 6)

6,94 €
6,87 €

Bogato opremljena gasilska zbirka, katere posebnost so vodne brizgalne na lesenih vozovih
iz 19. stoletja, navduši še tako zahtevne gasilce.

s slanino in svežim mladim sirom

POPEČENA MOZZARELLA (1)

7,47 €

ovita v pršut, sušeni paradižniki, rukola

GAMBERI v oljčnem olju (1, 3, 6, 12)

9,72 €

gamberi, oljično olje, česen, chilli, kruhove rezine, česnovo maslo

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

3,28 €

GOBOVA (6, 9, 12)

3,68 €

PARADIŽNIKOVA (1, 6, 9, 12)

3,38 €

DNEVNA

3,38 €

JEDI BREZ MESA:

Staro kovačnico ter kmečko in obrtniško orodje,
ki se je uporabljalo v preteklosti, najdemo v etnološki zbirki, v Muzeju motociklov Grom pa številni
motocikli in drugi predmeti prikazujejo razvoj in
zgodovino slovenskega in svetovnega motociklizma. Poleg župnijske cerkve sv. Mihaela, ki je
znana po kapeli sv. Antona z oltarjem Francesca
Robbe in okrog katere se je oblikovalo trško jedro, ima Vransko šest podružničnih cerkva, ki so
posejane po okoliških gričih in so vsaka s svojo
zgodbo zanimive pričevalke zgodovine.

POHODNIŠTVO
VRANSKO

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

Planinstvo je pogosta izbira za aktivno
preživljanje prostih dni. V okolici Vranskega
so na voljo številni izletniški vrhovi in z večine
njih se odpirajo pogledi na Savinjsko dolino, na
dolino zelenega zlata. V lepem vremenu boste
lahko s teh razglednih točk občudovali tudi
Kamniško-Savinjske Alpe, Julijske Alpe in hribe
do vzhoda in juga Slovenije.

6,48 €

(1, 2, 6, 9, 12)

VAMPI PO TRŽAŠKO (6, 9, 12)

6,32 €

PAŠTA FIŽOL s kranjsko (6, 9)

6,42 €

TELEČJA JETRCA (12)

8,21 €

TELEČJA JETRCA z lisičkami (12)

9,53 €

ČRETA

je osrednji del Dobroveljske planote, ki je nekakšno nadaljevanje bolj znane Menine planine.
Skoraj tisoč metrov visok hrib nad Vranskim
ponuja med samim vzponom poglede na Spodnjo Savinjsko dolino ter predvsem na avtocestni
odsek Celje–Ljubljana. Na Čreto z Vranskega peljeta dve poti. Ena je Vojkova iz zaselka Jevše pri
Vranskem, druga iz središča Vranskega. Daljša
pot vodi tudi od Žovneškega jezera pri Braslovčah. Na vrhu Črete je Planinski dom I. štajerskega bataljona na Čreti (PD Vransko, 966 m).
Od doma je še nekaj minut do razgledne točke,
kjer stoji cerkev sv. Katarine.
Vransko (46,2454°N 14,9555°E)
1 ura 45 minut
lahka označena pot, primerna za vso družino
530 m

MENINA PLANINA,

ki sodi h Kamniško-Savinjskim Alpam, je prostrana kraška deloma z gozdom porasla planota.
Na njenem najvišjem vrhu Vivodniku (1508 m)
je razgledni stolp. Menina planina je točka Razširjene slovenske poti, z Vranskega čez Menino

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

HRUSTLJAVE OCVRTE PERUTNIČKE (2, 6)

8,42 €
13,83 €
23,23 €
8,21 €

OCVRTA IZKOŠČIČENA PIŠČANČJA BEDRA (2, 6) 8,93 €
SVINJSKA PEČENKA (6, 9)

8,02 €

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

9,37 €

JAGNJEČJE KRONICE NA ŽARU

17,96 €

ŽREBIČKOV GOLAŽ (6, 9, 10, 12)

7,98 €

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

7,98 €

PEČENICA Z ZELJEM (6, 9)

8,42 €

VEGETARIJANSKI QUADRO (1, 2, 6, 11)

9,36 €

Sotirana zelenjava, ajdov narastek z jurčki, zelenjavna pita, omleta s čebulo in krompirjem

ŠPARGLJEVI MOŠNJIČKI s popečenimi šparglji (1, 2, 6,)

7,58 €

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

8,96 €
8,96 €
8,96 €
9,98 €
9,98 €
11,23 €

planino v Gornji Grad vodi Pot kurirjev in vezistov NOB. Pristop do Doma na Menini planini
(PD Gornji Grad, 1453 m) z Vranskega sodi med
najdaljše. Če si boste vmes stopili še na razgledni Goli vrh (1427 m), bo pot precej lepša. Za
celotno pot boste potrebovali dobrih 8 ur hoje v
običajni planinski opremi. Pot si seveda skrajšate, če izhodišče prestavite bliže končnemu cilju.

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

12,08 €
12,08 €
12,08 €
12,08 €
13,36 €
14,98 €

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

14,41 €

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

18,02 €
18,02 €
18,02 €
18,98 €
20,18 €

Lipa (46,2614°N 14,8937°E)
3 ure
lahka označena pot, primerna za vso družino
850 m

KRVAVICA,

TELEČJA ZAREBRNICA NA ŽARU (1)
RIBEYE RAMSTEK NA ŽARU (1)
JAGENJČKOVA KRAČA

(1,12)

19,48 €
40 dag = 19,68
26,56 €€

24,86 €

z omako iz suhih paradižnikov, grahov pire z meto
in krompirjevim krhlji

VOLOVSKI REP

(1,6, 9,12)

v vinski omaki in kremna polenta s parmezanom
JEDI BREZ MESA:

18,73 €

je strma gora vzhodno od Čemšeniške planine.
Krvavice se zaradi rdeče stene drži pridih srednjeveške legende z mogočnimi Celjskimi grofi.
Grof Herman ni odobraval ljubezni med Friderikom II in Veroniko Deseniško. Naročil je, da so
Veroniko vrgli čez pečine Krvavice, zato je ta stena še zdaj rdeča. Ob tem velja opomniti, da je na
Krvavici v mokrem zaradi zdrsa potrebna velika
previdnost in je pozimi ta pot odsvetovana. Iz Lok
pri Taboru do Krvavice boste potrebovali dobro
uro hoje. Vračajte se mimo Zajčeve koče (PD
Tabor, 742 m), pot pa lahko podaljšate do Doma
dr. Franca Goloba na Čemšeniški planini (PD
Zagorje ob Savi, 1120 m), za kar boste s Krvavice v eno smer potrebovali skoraj dve uri. Do
doma je mogoče priti tudi s Trojan oziroma iz zaselka Zlokarje, to je ob stari cesti Vransko–Troja-

ne, kjer ob avtobusni postaji stoji planinska tabla,
ki usmeri na Čemšeniško planino in Limovce. Po
obeh poteh boste do doma potrebovali dobri dve
uri in pol.

TELEČJA KRAČA IZ PEČICE

29,91 €

(1, 5, 9, 12)

karamelizirana čebula, korenček in pinjole
(za 2 osebi, pribl. 2 kg)

PLJUČNA TAGLIATA S TARTUFOVO POLENTO
IN ŠPARGLJI (1, 6, 10)
23,47 €
goveji pljučni file, pšenični zdrob, koruzni zdrob, maslo, šparglji, sol,
poper, parmezan

RAMSTEK
na žaru z jajčko (2)
v naravni omaki (1, 6, 9)
z zelenim poprom (6, 9, 12)
z jurčki (1, 6, 9)
s tartufi (1, 6, 9)
Loke (46,2139°N 15,0077°E)
2 uri
lahka označena pot, primerna za vso družino
630 m

GORA OLJKA

je osamljena vzpetina nad Polzelo in jo boste
zagotovo opazili, ko se boste vozili po štajerski
avtocesti. Na vrhu stoji mogočna baročna cerkev
sv. Križa z dvema zvonikoma. Na vrhu je Planinski dom na Gori Oljki (PD Polzela, 725 m), do
katerega vodijo številne poti, krajše in daljše, z
izhodišči iz skoraj vseh okoliških krajev pod goro.
Najdaljša je iz Velenja, najhitreje pa boste na
vrhu iz Andraža nad Polzelo.

14,17 €
14,17 €
14,17 €
14,17 €
15,98 €

T BONE NA ŽARU - (teža 700 - 1000 g)

10 dag = 3,17 €

TOMAHAWK - (teža 1000 - 1500 g)

10 dag = 3,97 €

MESNA PLOŠČA GROF (1, 2, 6, 9)

31,87 €

z zelenjavo na žaru

s pečeno zelenjavo

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)

7,37 €

ČEVAPČIČI PRETAKNJENI (1)

7,53 €

PLESKAVICA (12)

7,53 €

PRETAKNJENA PLESKAVICA (1, 12)

8,38 €

PIKANTNA KLOBASA (6, 12)

8,96 €

VRATOVINA NA ŽARU (12)
MEŠANO MESO NA ŽARU (6, 9, 12)
POLNJENA VEŠALICA (1, 12)
POLNJENA VEŠALICA NA GROFOV NAČIN (1)

8,33 €
10,89 €

MRZLICA

9,31 €
10,22 €

PURANJI RAŽNJIČI (12)

8,23 €

PIŠČANČJA BEDRA BREZ KOSTI (12)

8,23 €

GURMANSKA PLOŠČA (1, 9, 12)

Polzela (46,2807°N 15,0732°E)
2 uri
lahka označena pot, primerna za vso družino
515 m

27,27 €

je izredno priljubljena izletniška točka, ki je tudi
točka Razširjene planinske poti. O priljubljenosti
Mrzlice nas uči tudi zgodovina, saj je že konec
devetnajstega stoletja na sedlu med vršnima
vzpetinama Savinjska podružnica Slovenskega
planinskega društva (SPD) postavila kočo. Danes
tam stoji velik Planinski dom na Mrzlici (PD Trbovlje, 1093 m). Do doma vodijo poti iz Savinjske
doline in iz Zasavja. Za vse daljše poti boste potrebovali dobre tri ure, najhitreje boste do doma
prišli s prevala Vrhe, kjer boste v 40 minutah že
pri domu. Od Planinskega doma na Mrzlici je
označena pot do Doma na Kalu (PD Hrastnik,
946 m), za katero boste potrebovali 40 minut.

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

1,78 €
1,48 €
1,43 €
3,97 €
3,58 €
3,19 €
Marija Reka (46,2079°N 15,0884°E)
2 uri 30 min
lahka označena pot, primerna za vso družino
720 m

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

8,81 €

POSTRVI (4, 6)

8,98 €

Kot skrbni planinec za sabo nikar ne puščajte
smeti, ne motite divjih živali in spoštujete zavarovana območja.

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

Da bo vaš korak varen in da boste v primernem
času dosegli cilj, hodite po označenih poteh.
Pred odhodom pot s pomočjo zemljevidov skrbno načrtujte pot, primerno se obujte in napolnite
planinski nahrbtnik.

10,18 €
10,18 €
11,28 €
11,97 €
24,82 €

Pot si lahko olajšate in pametno načrtujete s
pomočjo aplikacije MaPZS ali pa se pridružite pohodu lokalnega planinskega društva.

Logarska dolina – Solčavsko
je harmonija treh dolin

HARMONIJA
TREH DOLIN
Solčavsko tvorijo vas Solčava in naselje Podolševa, do katerega vodi cesta najlepših razgledov
– Solčavska panoramska cesta, ter tri vzporedne
alpske ledeniško preoblikovane doline, ki so med
najlepšimi v celotnem alpskem prostoru. To so
najprepoznavnejša in najpogosteje upodobljena Logarska dolina ter malo manj znani, a nič
manj izjemni in edinstveni dolini Robanov kot in
Matkov kot. Logarska dolina in Robanov kot sta
zaradi svoje izjemnosti posebej varovana in razglašena za krajinski park, skupaj z Naturo 2000
pa varovano območje narave predstavlja kar 80
odstotkov površine Solčavskega.

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

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

13,74 €

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

13,74 €

FILE KOVAČA s tartufovim pirejem (1, 4)

13,74 €

LOSOS NA ŽARU s pečeno zelenjavo (4)

14,44 €

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

15,96 €

TUNINO NABODALO Z ŽARA NA OGLJE (4)

14,02 €

TUNIN STEAK NA ŽARU (4)

14,64 €

zdrav meni

(12)

puran, goveja pljučna, bučke, por, peperchino, paprika, čebula, česen
Kaj nam park ponuja?
Krajinski park Logarska dolina z okolico ponuja
številne možnosti aktivnega preživljanja prostega
časa:
• pohodništvo, kolesarjenje, planinarjenje,
plezanje;
• lokostrelstvo, jadralno padalstvo;
• smučanje, sankanje, tek na smučeh,
vožnjo s sanmi s konjsko vprego;
• pohode s krpljami, turno smuko,
ledno plezanje;
• zabavne igre, animacijo in programe za
skupine;
• bivanje v družinskem hotelu, penzionih,
na turističnih kmetijah, v planinskih domovih,
zasebnih sobah;
• okusno domačo hrano;
• stik z naravno in kulturno dediščino območja;
• raziskovanje z lokalnimi vodniki.

17,67 €

otroški čiračara

MENU 1 							

10,24 €

6,43 €

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

MENU 2

6,43 €

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

6,43 €

solatni vitamini

OBIŠČI CELJE,
MESTO GROFOV

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

3,24 €
3,94 €

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

3,88 €
5,18 €

CESARJEVA SOLATA (1, 2, 12)

7,74 €

solata ledenka, hrustljava slanina, naribana jajčka, parmezan. cesarjev
preliv popečeni kruhki

CESARJEVA SOLATA s piščancem (1, 2, 12)

8,37 €

Cesarjeva solata, piščanec

CESARJEVA SOLATA s tuno (1, 2, 4, 12)

8,37 €

Cesarjeva solata, tuna, koruza

CONTE (1, 10, 12)

8,04 €

zelena solata, rukola, radič, paradižnik, jajčevci, bučke, mozzarella,
preliv z gorčičnimi semeni

CONTE s piščancem (1, 10, 12)

Celje je mesto grofov na sečišču prometnih osi
Slovenije in Evrope. Je mesto z izjemno zgodovino od antike do danes, z najvplivnejšo srednjeveško vladarsko dinastijo vseh časov na
Slovenskem. Tu se skriva zakladnica zgodovine
iz obdobja antične Celeie in vznemirljivega srednjega veka.
Celje že več kot pol tisočletja vodijo tri zvezde,
simbol Celjskih grofov, najmogočnejše plemiške
in vladarske rodbine, ki je kadar koli živela na
Slovenskem. Njihova zgodba je kot filmski ep,
poln obračunov, drznosti in spletk. Turistično
zgodbo Celja razvijamo in ustvarjamo na grofovskih doživetjih – grofovsko je v Celju sinonim
za kakovostno doživetje zgodovine, kulinarike,
adrenalina ali utripa urbanega mesta ter njegove
kulture in umetnosti. Doživetja v Celju so na voljo
tudi z nakupom skupnih vstopnic za več atrakcij.
Več na www.visitcelje.eu.

STARI GRAD CELJE - ena od ikon turističnih znamenitosti Slovenije

8,16 €

conte, piščanec

GRŠKA (1, 12)

7,77 €

TOSKANSKA (1, 12)

8,14 €

zelena solata, paradižnik, kumare, paprika, čebula, feta sir, olive

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

JEDI BREZ MESA:

9,41 €

Že vhod in obzidje največjega srednjeveškega
gradu Slovenije dajeta slutiti, da obiskovalec
vstopa v središče sage o Celjskih grofih, ki jo
lahko spozna v Turističnoinformacijskem centru
(TIC) ali pa se odloči za grajski sprehod z lokalnim vodnikom. Tudi samostojni ogled ni nič

manj zanimiv. Friderikov stolp ponuja doživetje
delčka zgodbe o Frideriku in Veroniki s pomočjo
tehnologije obogatene resničnosti ter vpogled
v srednjeveške mučilne naprave v sklopu Teatra groze. Vzpon na vrh Friderikovega stolpa se
zagotovo obrestuje: najlepše fotografije gradu in
Celja so posnete s te točke. Utrip srednjeveškega
življenja je prikazan skozi razstavo v stolpu nad
Pelikanovo potjo, od meseca aprila do oktobra
pa vsak konec tedna na gradu poteka Živa zgodovina, animacijski program z liki v kostumih, ki
razveseljuje predvsem najmlajše obiskovalce,
ki se lahko spopadejo z vitezom ali naučijo srednjeveškega plesa. Vrata Starega gradu Celje so
odprta vsak dan v letu, 365/7.
Sprehod skozi staro mestno jedro je kot
sprehod skozi časovni stroj mesta Celje.

SOLATNI KROŽNIK S PIŠČANCEM (11, 12)

8,23 €

listnata solata, češnjevec, koruza, rdeč fižol, ocvrt piščančji file s
sezamom

SOLATNI KROŽNIK GROF (1, 12)

8,74 €

rukola, češnjevec, pljučna pramenca, hrustljava panceta,
parmezanova košarica, balzamični kis

HONDURAS (1, 3, 12)

8,46 €

pernata solata, gamberi, avokado, parmezan, balzamični preliv

ŠPINAČA in AVOKADO (1, 5, 12)

8,18 €

mlada špinača, češnjevec, popečena mozzarella, avokadov preliv,
pinjole, balzamični kis, olivno olje

MARGARETINA (1, 2, 6, 12)

8,17 €

rukola, česnovi kruhki, češnjevec, popečena mozzarella, kapre,
origano, 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

Top atrakcije: Paviljon za prezentacijo arheologije / TIC Glavni trg – Pokrajinski muzej Celje –
Muzej novejše zgodovine Celje & Hermanov
brlog (edini otroški muzej v Sloveniji) – Tehnopark Celje (največji znanstveni park v Sloveniji).
V starem mestnem jedru, kjer urbani mestni
utrip ustvarjajo urejeni mestni trgi z gostinsko in
trgovsko ponudbo, obiskovalec najde zanimive
turistične namige v TIC-u na Glavnem trgu 17,
kjer je tudi Paviljon za prezentacijo arheologije,
v katerem je predstavljena izjemna arheološka
zbirka, najdena med obnovo starega mestnega
jedra. Obiskovalec bo izvedel, zakaj so Celje v
antiki imenovali Troia Secunda. Prijazni turistični informatorji bodo predstavili namige za obisk
muzejev, galerij, mestnih četrti in poti, ki vodijo iz
središča v zeleno zaledje Celja.
Pokrajinski muzej Celje nudi odlične razstavne
vsebine za ljubitelje zgodovine: razstava Celeia –
mesto pod mestom z ohranjeno antično dediščino Celja, razstava Alma M. Karlin: Poti ter Celjski
strop. S tretjo fazo obnove Knežjega dvora, ambiJEDI BREZ MESA:

9,26 €

sezonsko
CONTESSA (1, 12)

9,43 €

pečen goveji file, motovilec, paradižnik, mladi sir, olive, olivno olje,
balzamični kis

KMEČKA (ŠPEHOVA SOLATA) (12)

7,77 €

pernata solata, krompir, ocvirki, kis, olje

MOTOVILEC S SLANINO (12)

7,78 €

REGRAT S KROMPIRJEM in SLANINO (12)

9,38 €

ciozne plemiške arhitekture, ki so jo Celjski grofje gradili več desetletij v 14. in 15. stoletju, sta
zaživeli najpomembnejši razstavi Pokrajinskega
muzeja Celje: Celeia – mesto pod mestom, ki je
največja antična arheološka razstava o cvetoči
starorimski Celeii, ohranjena in situ, in razstava Grofje Celjski, ki je Celjane kot najvplivnejšo
vladarsko dinastijo vseh časov na Slovenskem
vrnila domov. Med stalnimi razstavami je vznemirljiva tudi razstava o največji celjski svetovni
popotnici v zgodovini Almi M. Karlin, imenovana
Poti. V Stari grofiji obiskovalce osupne skrivnostna poslikava Celjskega stropa, ki so jo naročili
grofje Thurn-Valsassina na prehodu iz renesanse
v barok. V Pokrajinskem muzeju Celje nikoli ne
zmanjka utrinkov zgodovine in novih zgodb.

REGRAT S KROMPIRJEM in SLANINO - mala (12) 5,13 €
MOTOVILEC - mali

4,47 €

MOTOVILEC - veliki

5,68 €

V Muzeju novejše zgodovine Celje se obiskovalec
sreča z razstavo o Celju in Celjanih v 20. stoletju, imenovano Živeti v Celju, in vstopi na Ulico
obrtnikov, kjer so vsak dan nastajale nove kreacije. Najmlajši bodo najbolj veseli ogleda edinega
otroškega muzeja v Sloveniji, Hermanovega br-

za zraven
PRAŽEN KROMPIR
PIRE KROMPIR (1)
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
AJDOVI ŽGANCI (6)

2,88 €
2,88 €
2,83 €
2,83 €
3,04 €
3,04 €
2,33 €
3,04 €
2,84 €
2,93 €
3,51 €
2,72 €
3,31 €
3,08 €

loga, ki je priljubljena atrakcija za družine. Muzej ponuja tudi doživetje Fotoateljeja in galerije
Pelikan, evropsko priznanega ateljeja fotografije
na steklo iz 20. stoletja, v bližini muzeja pa je
tudi Stari pisker, razvpiti celjski zapor s tematiko
slovenskih žrtev nacizma.

ko pade cukr

IZBOR SLASTNIH TORT, PIT, REZIN IN OSTALIH DOBROT
V Tehnoparku Celje je mogoče vse. Prvi in največji park znanosti, tehnologije in inovativnosti je
prostor za igranje, učenje, druženje in čudenje
svetu. Namenjen je vsem radovednim in znanja
željnim obiskovalcem, ne glede na starost.

palačinke
čokolada (1, 2, 5, 6)
nutella (1, 2, 5, 6, 7, 8)
marmelada (1, 2, 6, 12)
orehi (1, 2, 5, 6)
limona in sladkor (1, 2, 6)
nutella in banane (1, 2, 5, 6, 7, 8)
vanilijeva krema in višnje (1, 2, 6)

tiramisu
Zeleno Celje – Šmartinsko jezero, Celjska
koča, Mestni gozd z Drevesno hišo

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

3,39 €
3,39 €
3,39 €
3,88 €
3,38 €
4,08 €
4,08 €

3,48 €
3,58 €
3,58 €
3,58 €

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

3,57 €
3,57 €

sladko ...
Šmartinsko jezero se nahaja 6 kilometrov iz
Celja in je s svojo razgibano obalo ter zanimivo
okolico privlačna izletniška in sprehajalna točka.
Okoli jezera so urejene sprehajalne poti, možen
je najem kajakov in pedolinov ali obisk adrenalinskih aktivnosti, kot sta vlečnica wake in skakalnica za akrobatske skoke v vodo. Šmartinsko
jezero je zelo privlačno tudi za številne ribiče, ob
njem pa se lahko tudi okrepčate v katerem izmed
prijetnih lokalov ob vodi.

SLlVOVA TORTA (1, 2, 6, 8, 12)

3,48 €

ČOKOLADNA TORTA (1, 2, 5, 6)

3,48 €

JOGURTOVA TORTA (1, 2, 6, 8)

3,48 €

JAGODNE SANJE (1, 2, 5, 6, 8)

3,62 €

JAGODNA TORTA (1, 2, 6)

3,48 €

KREMNA REZINA (1, 2, 6)

3,48 €

PASIJONKA (1, 2, 6)

3,48 €

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

3,56 €

ČOKOLADNO–POMARANČNA TORTA (1, 2, 6)

3,56 €

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

3,72 €

ČOKOLADNA ROLCA (1, 2, 5, 6, 7)

3,12 €

CRÈME BRÛLÉE (1, 2)

4,18 €

KARAMELINA SKODELICA (1, 2, 5, 6)

3,56 €

JABOLČNA PITA (1, 2, 5, 6, 7)

2,98 €

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

3,26 €

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

4,28 €

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

3,87 €

LCHF SLADICA (5, 7)

4,29 €

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

3,48 €

VEGANSKA VIŠNJEVA TORTA (5, 6, 8)

3,76 €

PRESNO VEGANSKA TORTA (5, 7)

4,29 €

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

1,26 €

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

3,58 €

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

4,54 €

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

3,38 €

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

3,97 €

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

4,28 €

Drevesna hiša je ena izmed zanimivih mestnih
atrakcij v bližini starega mestnega jedra. S svojim mogočnim videzom vpeta med krošnje dreves vzame dih vsakemu obiskovalcu. Nahaja se v
Mestnem gozdu in je priljubljen sprehajalni cilj za
posameznike, družine in turiste. V poletnem času
se na njej odvijajo kulturni in glasbeni dogodki
ter vrsta prireditev za otroke.

V neokrnjeni naravi, približno 9 kilometrov iz
Celja, se nahaja hotel Celjska koča, priljubljen
športno-rekreativni center za vse generacije.
Za adrenalinsko zabavo so na voljo Pustolovski
park, spust po ziplinu in vožnja po bob stezi,
kolesarji bodo tu našli številne kolesarske poti
različnih težavnostnih stopenj, ljubiteljem pohodništva pa je na razpolago mreža pohodniških
poti. V zimskem času je Celjska koča priljubljeno
smučišče z odličnim sistemom umetnega zasneževanja, razsvetljavo za nočno smučanje ter
otroškim poligonom in tekočim trakom. Na terasi
z razgledom na mesto Celje in okoliško hribovje pa ponujajo tako domače jedi kot trendovske
menije.

DOBAVITELJI

KMETIJA FLIS
Kjer se kravice same pomolzejo.

vinska karta
KAKOVOSTNA VINA
BELA
KONJIČAN • kozarec • 0,1 l

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 mlada živina. Letno pridelajo okoli
700.000 l mleka.
Sedanji lastnik Damijan Četina, ing. agronomije 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 kmetiji odločili za preusmeritev v govedorejo in proizvodnjo mleka. Damijan je vodenje kmetije leta
2006 prevzel od svojega očeta in v letu 2007
kmetijo posodobil z robotom za molžo krav.
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

1 l, Zlati grič, polsuho, Štajerska, Slovenija

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

1,36 €
13,60 €
1,36 €
13,60 €

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

1,36 €
13,60 €
1,36 €
13,60 €
1,36 €
13,60 €

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

3,06 €
21,48 €
1,86 €
13,00 €

RUMENA REBULA

23,54 €

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

ŠIPON

pridelajo je izredne kakovosti, zato so polnega
in bogatega okusa tudi njihovi domači mlečni
izdelki.

21,48 €

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

REBULA

21,48 €

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

SAUVIGNON

22,62 €

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

BELA - POLSLADKA
TRAMINEC • kozarec • 0,1 l

3,07 €
21,48 €

TRAMINEC • kozarec • 0,1 l

2,75 €

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

0,75 l, Radgonske gorice d.d., Štajerska,
Radgonsko–Kapelske Gorice, Slovenija

19,12 €

BELA - SLADKA
RUMENI MUŠKAT • kozarec • 0,1 l
0,75 l, Keltis, Bizeljsko-sremiško, Slovenija

3,64 €
25,48 €

RUMENI MUŠKAT • kozarec • 0,1 l

2,80 €
0,75 l, polsladko, Kmetija Tomažič, Vipavska dolina, Slovenija 19,62 €

Kmetija se ponaša s certifikatom kakovosti za
kmečke mlečne izdelke. Na ocenjevanju »Dobrote 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 vodene oglede, na katerem vam poleg degustacije,
predstavijo in prikažejo sodoben način računalniško 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

KMETIJA
PODPEČAN

ROSE
ROSE BATIČ

27,68 €

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

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

3,07 €
21,48 €

Kmetija Podpečan se nahaja v kraju Galicija,
edinem kraju v Sloveniji s tem imenom, v občini
Žalec. Skozi Galicijo poteka Slovenska Jakobova
pot, saj je zavetnik Galicije sv. Jakob. Na kmetiji
Podpečan trenutno živijo tri generacije, ki obdelujejo 43 ha zemlje.

RDEČA - SUHA
CABERNET SAUVIGNON • kozarec • 0,1 l
0,75 l, Radivoj Lisjak, Primorska, Vipavska dolina, Slovenija

3,40 €
23,54 €

CABERNET SAUVIGNON

25,48 €

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

RDEČI KELTIS • kozarec • 0,1 l
0,75 l, Bizeljsko-sremiško, Slovenija
Na kmetiji imajo 500 kokoši nesnic, tako da lahko vsak dan kupite sveža jajca v njihovi trgovinici, prav tako pa vsako leto vzredijo okrog 30
prašičev.
Tradicija kmetije Podpečan sega vse v leto 1831.
Vsekakor se je v tem koncu kmetovalo od zdavnaj, že davno pred zemljiško reformo v 18. stoletju.

3,06 €
21,48 €

PENEČA VINA
SREBRNA RADGONSKA PENINA • steklenička • 0,2 l

6,49 €

polsuho, Radgonske gorice, Podravje, Slovenija

SREBRNA RADGONSKA PENINA

23,18 €

0,75 l, polsuho, Radgonske gorice, Podravje, Slovenija

ZLATA RADGONSKA PENINA

25,48 €

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

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

3,64 €
25,48 €

ZLATA RADGONSKA PENINA - ROSE

25,48 €

• kozarec • 0,1 l
V hlevu imajo 125 glav živine, od tega 55 molznic rjave pasme, ki jo odlikuje odlična kakovost
mleka po vsebnosti beljakovin. Tako lahko rečemo, da je sir kmetije Podpečan prvinski dar krav.

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

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

3,64 €
25,48 €

DESIREE

24,48 €

• kozarec • 0,1 l

0,75 l, polsladko, Istenič, Bizeljsko, Sremič, Slovenija
Dnevno na kmetiji namolzejo približno 1.200 litrov mleka, ki ga predelajo v različne mlečne izdelke. Na kmetiji se s predelavo mleka ukvarjajo
že od leta 2003, od leta 2008 pa mlečne izdelke
izdelujejo v novi sirarni, ki se nahaja v 170 let
starem marofu (starem gospodarskem poslopju).
Na kmetiji se ukvarjajo tudi s turizmom. Ponujajo
degustacije mlečnih in suhomesnatih izdelkov

TUJA VINA
CASILLERO DEL DIABLO

20,20 €

0,75 l, Cabernet Sauvignon, suho, Concha y Toro, Čile

MALVAZIJA ALBA • kozarec • 0,1 l
0,75 l, suho, Matoševič, Istra, Hrvaška

3,07 €
21,54 €

ter ogled kmetije in sirarne. Prav tako ponujajo
podeželski velnes za sprostitev z dvema savnama, masažnim bazenom in počivališčem iz sena.
Na kmetiji imajo trgovinico, v kateri lahko kupite
izdelke kmetije Podpečan: sire, jogurte, sveže
mleko, skuto, skutine štruklje, suhomesnate izdelke, sokove, sirupe in domača jajca ter izdelke
in pridelke z ostalih okoliških kmetij.
Kmetija Podpečan
Galicija 51, 3310 Žalec
T: 031 676 729
Mail: kmetija.podpecan@siol.net

KUHANO VINO
BELO 0,2 l
RDEČE 0,2 l

2,40 €
2,60 €

POSEBNA PONUDBA
APEROL SPRITZ

3,97 €

Penina, Radenska, Aperol
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cenik pijač
BREZALKOHOLNE PIJAČE

TOPLI NAPITKI

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

KAVA

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 1 l
RADENSKA 0,5 l
RADENSKA 0,25 l
RADENSKA Z OKUSI 0,25 l
RADENSKA NATURELLE 1 l
RADENSKA NATURELLE 0,5 l
RADENSKA NATURELLE 0,25 l
OAZA Z OKUSI 0,25 l
ZALA Z OKUSOM 0,5 l
NARAVNI JUICE 1 dl
NARAVNA LIMONADA 3 dl
CEDEVITA
LEDENI ČAJ

0,44 €
1,13 €
1,13 €
1,13 €
1,18 €
1,18 €
2,33 €
2,33 €
2,33 €
2,33 €
2,33 €
2,33 €
2,33 €
2,33 €
2,38 €
3,17 €
1,89 €
1,89 €
4,83 €
2,98 €
2,07 €
2,17 €
3,08 €
2,18 €
2,06 €
2,23 €
2,23 €
1,66 €
2,56 €
2,31 €
2,31 €

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

1,18 €
1,18 €
1,31 €
1,41 €
1,41 €
1,51 €
1,94 €

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

1,61 €
1,71 €
1,79 €
1,86 €
1,77 €
1,98 €

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

1,98 €
2,17 €
2,36 €
2,57 €

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

1,59 €
1,91 €
2,09 €
1,88 €
2,36 €

MLEKO 0,1 l (1)
MED

0,56 €
0,56 €

PIVO

ŽGANE PIJAČE (0,03 l)

LAŠKO

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 BEEFEATER
GIN HENDRIX
GIN BOTANIST
TEQUILA SILVER
VILJAMOVKA
BOROVNIČEVEC
TRAVARICA
MARTINI BIANCO 0,1 l
CAMPARI
CYNAR
JÄGERMEISTER
UNDERBERG steklenička 0,02 l
SUZA (slivovka)
BRINJEVEC
PELINKOVEC

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 0,33 l
PŠENIČNO LAŠKO 0,5 l
SMILE 0,33 l

2,04 €
2,43 €
2,62 €
2,14 €
2,43 €
2,67 €
2,63 €
2,51 €
2,51 €
2,58 €
2,51 €

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

2,61 €
2,51 €
2,36 €

TUJA PIVA
HEINEKEN 0,33 l
SOCIALIST 0,5 l
ERDINGER 0,5 l
ERDINGER BREZALKOHOLNO 0,5 l

3,11 €
3,94 €
3,54 €
3,54 €

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.

2,87 €
2,87 €
2,87 €

2,97 €
3,47 €
3,76 €
3,76 €
3,68 €
3,78 €
4,12 €
4,88 €
5,08 €
5,08 €
5,47 €
4,29 €
2,29 €
3,17 €
6,37 €
2,79 €
3,79 €
3,79 €
3,18 €
4,49 €
3,08 €
4,98 €
4,98 €
3,27 €
3,27 €
2,57 €
2,57 €
3,53 €
2,97 €
2,57 €
3,04 €
3,38 €
2,97 €
2,97 €
2,97 €

Dobrodošli v srcu zelene Slovenije v dolini hmelja
in piva. Vabimo vas, da pri nas doživite svoje
kulinarične kolesarske sanje.
KOLESARSKE POTI
Za vas smo označili preko 30 kolesarskih poti različnih težavnostnih stopenj, primernih za družinsko, gorsko ali cestno kolesarjenje. Odpeljete jih lahko individualno
ali s katerim od naših kolesarskih vodnikov, ki bo turo prilagodil vašim željam ter
sposobnostim in vas popeljal do najlepših kotičkov.
Podroben opis kolesarskih poti na: www.grof-kolesarjenje.si
VODENE TURE
Pridružite se našim organiziranim kolesarskim turam po Savinjski dolini, z licenciranimi kolesarskimi vodniki. Ti odlično poznajo teren in znamenitosti 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 organiziramo kolesarske ture po vsej Sloveniji.
NAJEM KOLES
Želite svoj dopust v dolini Zelenega zlata preživeti aktivno,
pa s seboj nimate svojega kolesa? Brez skrbi! Pri nas lahko
najamete različne vrste koles...
Naša kolesa so različnih velikosti, primerna za odrasle ali otroke. Zraven kolesa,
prejmete ob najemu tudi čelado in ključavnico. Priskrbimo vam lahko tudi otroški
sedež. Ob doplačilu pa si lahko izposodite tudi navigacijsko napravo Garmin Edge
Explorer (cena: 10 € / dan).
Kolesa lahko dostavimo ali poberemo kjerkoli po Sloveniji. Za ceno prevoza ali kakršno koli informacijo v zvezi z najemom, nas pokličite na 041 30 10 30 ali nam
pošljite sporočilo na hotel@grof.eu.
KOLESARSKI KOTIČEK IN RECEPCIJA
V našem hotelskem kolesarskem kotičku pri recepciji hotela Grof najdete številne
informacije, ki vam bodo olajšale iskanje za vas najprimernejše kolesarske ture. Tu
imamo na razpolago brezplačno kolesarsko karto okolice ter vse informacije o kolesarjenju v Savinjski dolini in tudi o kolesarjenju po ostalih delih Slovenije.
WIFI IN BREZPLAČNA UPORABA RAČUNALNIKA
Opis kolesarskih tur z vsemi podrobnostmi in zemljevidi si lahko ogledate tudi na
računalniku v našem kolesarskem kotičku, sami pa si lahko tudi izrišete svojo pot na
digitalni topografski karti.
Vedno so vam na razpolago tudi naši receptorji in ostalo hotelsko osebje, ki vam
bodo v pomoč pri svetovanju in iskanju za vas najprimernejših kolesarskih poti ter
organiziranih kolesarskih tur kot tudi pri rezervacijah nastanitev po ostali Sloveniji.

VODENE
KOLESARSKE
TURE
Pridružite se nam na naših enodnevnih ali
večdnevnih kulinaričnih kolesarskih turah.

KOLESARSKE TURE:
TURA PIVO IN HMELJ
Vključuje:
•
•
•
•
•
•

Ogled gradu Žovnek
Ogled pivovarne Green Gold in degustacija piva
Okrepčilo na poti ter lahko kosilo
Ogled pivovarne Clef in degustacija piva
Vrček piva na Fontani piva v Žalcu
Transfer iz Žalca v Grof

30 km
210 m
Primerno za MTB, e-bike, gravel

GROFOVA KULINARIČNA TURA
Vključuje:
•
•
•
•
•
•
•

Ogled gradu Žovnek
Degustacijo mlečnih in mesnih izdelkov na kmetiji Flis
Ogled pivovarne Green Gold in degustacija piva
Vstopnino v Jamo Pekel
Lahko kosilo v naravi
Vrček piva na Fontani piva v Žalcu
Transfer iz Žalca v Grof

35 km
260 m
Primerno za MTB, e-bike, gravel

KOLESARSKE POTI GROFOV CELJSKIH
Vključuje:
•
•
•
•
•
•
•

Ogled Pokrajinskega muzeja in mesta pod mestom v Celju
Ogled Celjskega gradu s srednjeveškim prigrizkom
Lahek prigrizek na Celjski koči
Piknik na Šmartinskem jezeru
Ogled pivovarne Clef in degustacija piva
Vrček piva na Fontani piva v Žalcu
Transfer Grof – Celje in Žalec – Grof

42 km
800 m
Primerno za MTB, e-bike, gravel, cestno kolo
Vse ture, ki jih nudimo, si poglejte na

www.grof-kolesarjenje.si

Lekarna Jacob's Pharmacy v Atlanti

Rojstvo Coca-Cole 8. maja 1886 predstavlja mejnik v sodobni zgodovini. Tega
dne je John Pem-berton, farmacevt iz Atlante v ZDA, prvič zmešal vrč
Coca-Colinega sirupa s karbonizirano vodo in ga v lekarni 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 zgodovini, poleg tega pa ni nikoli vsebovala konzervansov 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 nek 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 embaliranje v tistem času
še ni zanimalo. Šele pet let kasneje je Candler podpisal prvo pogodbo o ekskluzivni pravici polnjenja z dvema mladima pravnikoma, ki sta z iskanjem lokalnih
poslovnežev kot pogodbenikov 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 razpoznavna 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 popularnost blagovne znamke: pakiranje »six pack«, odprti hladilniki,
avtomatski točilniki, božiček ...
Letos praznujemo 125 let zgodbe o uspehu. Coca-Cola je v tem času zrasla v
blagovno znamko, ki povezuje ljudi, jih navdaja z optimizmom in užitkom ter
ustvarja vezi, ki presegajo starost in geografske razdalje. V pijačo, ki zna vsak dan
zagotavljati preproste trenutke užitka, njen odličen okus pa risati nasmeh na
obraze ljudi po vsem svetu.
Ne pozabimo, da so resnični junaki te zgodbe ljudje. Ponosni smo lahko na
dejstvo, da smo del velike družine zaposlenih v globalnem sistemu Coca-Cole,
hkrati pa že več kot 40 let prinašamo delček te zgodbe tudi v Slovenijo. Čestitke
vsem nam!

John Pemberton

Kupon za brezplačno Coca-Colo

Koledar kot oprema prodajnih mest

Asa G. Candler

Steklenička Hutchinson

Steklenička Contour

Robert
brW
W.. W
Woodruff

Že stari Rimljani si niso mogli predstavljati življenja brez vode in že davno so spoznali, kako
pomembni so naravni minerali za človekov organizem. Zato ni nič nenavadnega, da se voda
Römerquelle polni pri izviru, starem med 5000 in 7000 let. Ta naravna mineralna voda
poživlja čute, telesu pa daje svežino in potrebne minerale. Ime Römerquelle v nemškem
jeziku pomeni „rimski vrelec”, izvir te kristalno čiste vode pa je v avstrijskem mestu Edelstal v
zvezni deželi Gradiščansko ter izvira na globini 250 metrov, globoko pod ravnijo podzemne
vode. Ko dolgi tradiciji vode Römerquelle dodamo elegantno stekleničko vrhunskega dizajna
in kakovosti, je jasno, da gre za najboljše, kar nam lahko ponudi narava. Privoščite svojim
čutom gazirano in negazirano naravno mineralno vodo, vodo z okusom limonske trave ter z
okusom hruške in melise.

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 govorimo 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 srebrna, 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 radgonsko 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 izstrelil: 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 RadgonskoKapelski 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 obskurno. In, kakor pravijo v Radgonskih goricah, zelo ponosni in hvaležni so, da lahko z vami in za vas »ustvarjajo najlepše
trenutke«.

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 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 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.
Heinekenov 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.

splošne informacije:
Delovni čas:
GOSTILNA GROF

ponedeljek - četrtek:
petek:
sobota:
nedelja in prazniki:

9:30 - 22:00
9:30 - 23:00
10:00 - 23:00
10:00 - 22:00

KAVARNA GROF

ponedeljek - četrtek:
petek:
sobota:
nedelja in prazniki:

Rezervacije: 05 923 37 85, 031 777 646
E-pošta: info@grof.eu

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

6:30 - 23:00
6:30 - 23:00
7:00 - 23:00
7:00 - 23:00

Zasnova in oblika: Filter urbane rešitve d.o.o.
Izdal: Kovego d.o.o., maj 2021
Foto: arhiv Grof
Teksti in fotografije: Grof, ZKTŠ Vransko, ZKTŠ Polzela, ZKTŠ Žalec,
Zavod Celeia Celje, TD Šempeter, TIC Logarska dolina, Planinska zveza Slovenije,
Pivovarna Laško, Radgonske gorice

Cenik velja od maja 2021. 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

Gostilna Grof, Vransko, Slovenija

46°14'59.90"N 14°58'36.40"E

