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 neobmedzené cestovanie MHD
 voľný vstup do vybraných múzeí a galérií
 pešia prehliadka mesta s výkladom zdarma a mnoho ďalšieho 

www.visitbratislava.com/bc



3

V tomto sprievodcovi nájdete mapu najvychytenej-
ších miest, kde stretnete coolovú mládež nášho mes-
ta a budete mať možnosť objavovať a zažiť na vlastnej 
koži miestnu alternatívnu kultúrnu scénu. Ak hľadáte 
neopakovateľné cestovateľské zážitky, brožúra vás za-
vedie do našich štýlových kaviarní, bistier a reštaurá-
cií s príjemnou atmosférou a domácimi špecialitami, 
od vynikajúcej klasiky až po super zdravé vegetari-
ánske jedlo, skvelú kávu, či nápadité kokteily. S nami 
môžete objaviť úplne nové, ale aj legendárne miesta, 
o ktorých vedia len dobre informovaní. Chceme vám 
predstaviť tie najlepšie lokálne miesta, trendové ob-
chodíky s  ručne vyrábaným tovarom i undergroun-
dové nočné podniky, kde stretnete miestne osobnosti 
z oblasti dizajnu, umenia, hudby, jedla, či módy.

káva jedlo letná 
terasa

občer-
stvenie

bezlepková 
ponuka

vegetarián-
ska ponuka

Wi-fi

Tajná brána 
do Bratislavy
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Väčšia (a hlučnejšia) sestra pôvodnej Gorily prináša zákazníkom 
širšiu ponuku jedál, pohodlnejšie sedenie a dokonca aj DJský 
pult, takže ju neradno obísť! Vďaka tomuto miestu sa už nikto 
nemôže sťažovať na nedostatok zaujímavých kaviarní a bistier 
v meste. Lepšie ako impozantný interiér sú snáď už len tunajšie 
dekadentné dezerty, pizza a raňajky. Priestranné spoločné stoly 
lákajú trendových mládežníkov, ktorí si tu od rána do večera 
ťukajú na Macoch. Podáva sa tu množstvo zaujímavých druhov 
kávy pripravovaných v rôznych podivných strojoch, priam ako 
z laboratória. Urban House je vychýrený svojou kávou. Vďaka ot-
vorenej politike podnik priťahuje aj hostí so psíkmi a deťmi.

PO – ŠT 09:00 – 24:00
PI – SO 09:00 – 02:00
NE 09:00 – 24:00

#wifi #large groups #drinks
#kid friendly #pet friendly
#great for meeting new people
#great “out of home office”

Laurinská 14 www.urbanhouse.sk
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Grösslingová 26 www.ukubistu.sk

EA
T
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#kid friendly #great for foodies 
#coffee #drinks
#great for lunch
#wifi  #attentive staff

PO – PI 08:00 – 22:00
SO – NE 10:00 – 22:00

Silná káva, mnoho zaujímavých domácich limonád a výborné jed-
lo: U Kubistu urobí dojem aj na najvyberavejších kávičkárov a gur-
mánov. Maličká terasa a pozorný personál vám zaručene vykúzli 
úsmev na tvári. Okrem stabilného menu nájdete na jedálnom líst-
ku aj kreatívne špeciality dňa. Šéfkuchár dbá na používanie tých 
najčerstvejších ingrediencií. Za jeho polievku by mnohí dali živ-
ot! A varujeme vás: Kubistove cícerové chlebíky sú prudko návyk-
ové.  Nájdete tu aj originálne pomaľované steny, široký výber kníh 
a časopisov a samozrejme žiadnu komerčnú kolu!  Hotový raj…
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Sedlárska 10
PO – NE   8:30 – 22:00

03

#artwork #local art  #souvenirs  #coffee 
#cakes #gluten-free #gift shop #café
#bake shop #cosy

EA
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www.zeppelincafe.sk

Ak hľadáte miesto, kam nechodia len turisti, ale turistovi má čo 
ponúknuť, práve ste ho našli! Vydarené kombo kaviarňo-cukrár-
ne a obchodíku so suvenírmi Café Zeppelin stavilo na  kvalitu „čo 
inde nenájdete“. Darčeky a suveníry sú zväčša v ľudovom tóne, 
priamo od malých slovenských výrobcov. Takto si kúpite niečo na-
ozaj pekné a zároveň podporíte slovenských umelcov. Venuje sa 
vám ústretová obsluha a na príjemnej letnej teraske si môžete vy-
chutnať dobre pripravené kapučíno. Najväčším ťahákom Zeppe-
linu sú však jednoznačne koláče: domáce, šťavnaté, poctivé, plus 
zopár aj v bezlepkovom prevedení. Zeppelin je vskutku coolovou 
vzducholoďou. Zastavte sa a skúste sami.
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Zmrzlináreň Koun, ktorá sa za krátky čas svojej existencie už 
stihla stať legendou, je rodinným podnikom s jediným cieľom: 
vniesť na miestnu ospalú zmrzlinovú scénu trocha poriadne-
ho talianskeho vzrušenia. Šéfka vyštudovala svoje umenie na 
prestížnej talianskej Gelato Academy a jej lásku k zmrzline je vi-
dieť v každom kúsku šarmantného obchodíka.  Ponúka množstvo 
príchutí, od tradičnej vanilkovej až po zvláštnu matcha, či vyni-
kajúce lesné ovocie s rukolou.  Koun nepoužíva pri výrobe žiadne 
umelé prísady a pracuje len s tými najkvalitnejšími surovinami. 
A nugátová je priam neodolateľná!  Aj za spôsob servírovania 
dávame zmrzlinárni jednotku: ich studené chuťovky dostanete v 
podobe sladkých briošiek, alebo v zime ako horúce vafle plnené 
studenou zmrzkou. Pripravte sa však aj na (pochopiteľne) dlhé 
čakanie v rade.

UT – ŠT 11:00 – 20:00
PI – SO 11:00 – 21:00
NE 11:00 – 20:00

#koun_gelato #gelato #ice-cream
#desserts #homemade
#top quality  #long waiting lines 
#great for first dates

Paulínyho 1

04
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www.koun.sk

Počas zimnej sezóny zatvorené.



Palackého 4 www.regalburger.eu

Povráva sa, že títo týpci robia najlepšie burgre v meste. Hrdo po-
užívajú prírodné suroviny: prvotriedne šťavnaté mäso od miest-
nych farmárov, špičkové „žuvacie“ žemle a majonézu s  tajnou 
receptúrou – to všetko za prijateľnú cenu. V sezónnych špeciá- 
loch experimentujú s rôznymi bylinkami, zeleninou či syrmi. 
Atmosféra je uvoľnená a útulná, k burgrom hrá dobrá hudba a ob-
sluha je neformálna.

EA
T
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#fast-food  #local #organic
#budget #vegetarian options
#dog friendly PO – NE 11:00 – 22:00

9
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Ventúrska 10
Restaurant and bar: ŠT - SO 18:00 - 24:00
(bez rezervácie, ochutnávka s rezerváciou)
Juice Shop: PO - PI 9:30 - 18:00
Bistro: PO and NE 8:30 - 20:00, UT - SO 8:30 - 22:00

#chefs table #dinner #fine dining #ala carte #tasting menu #experience 
#good food #bistro #design #sour dough bread #breakfast #brunch #bakery 
#vegan #coldpressed #lifestyle #open kitchen #foodies #teracce
#matcha latte #colddrip #wine #today I eat healthy #events #venue

06
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To najlepšie pochádza od nás. Kľúčom ku všetkému je snaha o do-
konalosť. Sú naozajstní. Majú talent aj odvahu. Snažia sa o kvalitu 
vo všetkom, čo ponúkajú, personál FACHu ponúka svojim hosťom 
vynikajúcu obsluhu a  pôžitok z kvalitného jedla v  nádhernom 
prostredí. Fach je unikátnou koncepciou – reštaurácia a bar pod 
živými stromami, moderné bistro servírujúce ľahké jedlá, kvalit-
nú kávu, domáci chlieb a koláče, vegánsky juice shop s paletou 
zdravých za studena lisovaných džúsov a chutnou dennou ponu-
kou jedál ponúkajú elegantné eventové priestory až pre 250 hostí. 
Ich spoločným menovateľom je túžba po modernosti, autenticite 
a kvalite.

www.fachbratislava.sk
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Slováci milujú polievky. Nenájdete snáď ani jednu reštauráciu či 
krčmu, ktorá by neservírovala kuracie bujóny a paradajkové po-
lievky – niekedy dokonca „sáčkové“… Zapálení majitelia Soupy 
vytiahli do boja proti polievkovým švindľom denne čerstvo pri-
pravovanými domácimi vývarmi: mäsovými, vegetariánskymi 
a najmä absolútne božskými. Bistro ponúka aj zdravé šaláty a po-
riadne koláče, mafiny a iné sladkosti, no predovšetkým vytvára 
nesmierne komfortný priestor na dlhé ukecané posedenie. Varí sa 
tu zdravo, menu je inšpirované modernou európskou i tradičnou 
slovenskou kuchyňou. V utorky a štvrtky môžete uspokojiť svo-
je exotické chúťky na ponuke indického jedla. Interiér je koketne 
dievčenský, zábavný a svetlý s fantasticky zladenou kombináciou 
moderného a ľudového.

PO – PI 07:30 – 19:00
#soup #lunch only #healthy eating 
#light meals #cakes #cute interior

Kozia 11

07
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www.sopupa.sk
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V Bistro St. Germain je stále čo obdivovať: fantastické burgre s avo-
kádovou salsou, domáce koláčiky aj vlastné limonády a delikátne 
víno, či remeselné pivo – to všetko zaručuje, že sa sem budete radi 
vracať a privediete kolegyňu, kamarátku i babičku. Jedálny lístok 
v tomto bistre s francúzskym šmrncom nie je rozsiahly, no všetko 
v ňom je pripravené s pedantnou starostlivosťou a láskou. Porcie sú 
veľkorysé a personál ústretový. St. Germain sa dobre postará o mi-
lovníkov dobrého jedla, vína a piva. Je ideálne na neformálne rande: 
ak chcete oslniť, no zároveň nepôsobiť strnulo. Navaria vám až do 
11 večer!

Rajská 7 www.stgermain.sk 

#good food #good for a date #wine  
#lunch menu #kitchen opened late
#charming interior

PO – PI 10:00 – 23:00
SO – NE 12:00 – 23:00
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Výnimočná atmosféra s moderným pohľadom na tradičné jedlá 
regionálnej kuchyne. Reštaurácia Sľuk je príjemné miesto mimo 
ruchu veľkomesta, ideálne na stretnutia s vašimi blízkymi pri ví-
kendovom obede, či s obchodnými partnermi počas celého pra-
covného týždňa. Má výbornú dostupnosť s možnosťou parkovania 
až pre cca 100 vozidiel. Jednoduchý moderný interiér s nádychom 
tradície a  kapacitou 60 osôb, je v letných mesiacoch rozšírený aj 
o priestrannú terasu orientovanú do Rusovského parku s kapacitou 
50 osôb. Ponúka sezónny sortiment od lokálnych dodávateľov, jedlá 
pripravované v hlinenej peci, vlastný chlieb, široký výber nápojov 
a domácich limonád, 100% kávu arabika z Brazílie praženú v Ban-
skej Bystrici a vína od vybraných slovenských producentov.

PO – NE 10:00 – 22:00

#new approach to traditional cuisine
#slovak meals #clay oven
#homemade food #local ingredients
#rusovsky park

Balkánska 31

09
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www.restauraciasluk.sk
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Kto nemiluje palacinky? V Bratislave nájdete viacero palacin-
kární, ale každá z nich má iný príbeh a iné palacinky.  Ponuka je 
obrovská: od klasických sladkých, malých aj veľkých, až po slané 
špeciality. Malá palacinkáreň na Vysokej prináša všetky druhy po-
uličných palaciniek pripravovaných z najkvalitnejších ingredien-
cií, ochutených francúzskou atmosférou a servírovaných s láskou 
a úsmevom na tvári. Nezabúdajú ani na zákazníkov, ktorí sa mu-
sia držať bezlepkovej diéty alebo sú vegánmi. V ponuke majú aj 
palacinky z pohánkového cesta a prémiové slovenské výrobky, 
vďaka čomu si na svoje príde naozaj každý. Je len na vás, pre ktorú 
sa rozhodnete. A nezabudnite, že palacinky zdvíhajú len náladu, 
nie číslo na váhe. 

Vysoká 22

#pancakes #petite creperie 
#petite creperie bratislava 
#streetfood #crepes #french

PO – PI 11:00 – 20:00
SO 12:00 – 20:00
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PO – PI 08:00 – 19:00
SO 08:00 – 16:00

#quality food #healthy food
#breakfast #lunch #dinner
#coffee and cake #takeaway #events

Rožňavská 1A

11
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Fresh Market je ideálnym miestom pre milovníkov dobrého jedla 
a zdravého životného štýlu. Pod jednou strechou nájdete obcho-
díky so slovenskými aj zahraničnými lahôdkami, paleo a bezlep-
kovými potravinami, eko-kozmetikou, drogérie aj bezobalové 
predajne. Na prízemí miestni farmári ponúkajú na predaj ovocie 
a zeleninu a na hornom poschodí si môžete vybrať z množstva 
reštaurácií zameraných na slovenskú, zahraničnú a vegetariánsku 
kuchyňu. Vychutnáte si nielen kávu, ale aj víno, pivo, či čerstvé 
džúsy. Fresh Market ponúka svojim hosťom vlastné parkovisko.

www.freshmarket.sk 
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Zeitlos je perfektným miestom na obed, večeru, pohárik po práci 
alebo predtým ako vyrazíte obzerať mesto. Medzi populárne špe-
ciality miestneho šéfkuchára patria domáce jedlá: burgre, wra-
py, šaláty, denná ponuka a ďalšie. Na výbere svojich dodávateľov 
si naozaj dajú záležať: potraviny musia byť nielen čerstvé, ale 
hlavne musia pochádzať od lokálnych výrobcov. V ponuke nájdete 
aj vegánske a vegetariánske jedlá. Svojim hosťom sa určite za-
vďačia aj bohatým výberom  pozorne mixovaných koktejlov – od 
klasických nápojov až po variácie, do ktorých vložili srdce a dušu 
ich skvelí barmani. Do sezónnej ponuky si vždy nájdu cestu aj 
remeselné pivá a ďalšie špeciality. Cez víkend tu rozprúdia zábavu 
rôzni rezidentní DJs. Presvedčte sa sami. Príďte a zažite na vlast-
nej koži, ako sa dá stratiť pojem o čase.

EA
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Zámocké schody 5

#be zeitlos #lunch  #dinner
#healthy eating  #local food
#clubbing #atmosfere

www.zeitlos.sk

November – Február
PO – ŠT 17:00 – 24:00
PI –SO 11:00 – 04:00
NE 11:00 – 24:00
Varíme až do polnoci.

Marec – Október
PO – ŠT 11:30 – 24:00
PI – SO 11:30 – 04:00
NE 11:30 – 24:00
kuchyňa otvorená do 22:00
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Kaviarne v strednej Európe často prehliadajú zákazníkov, kto-
rí dbajú na svoje zdravie: koláče sú presladené, o káve bez kofe-
ínu ani chýru, skúste si vypýtať sójové mlieko a vysmejú vás... 
Vo WCAFE sú iní – aj tým najopatrnejším hosťom sa snažia po-
núknuť čo najväčší výber: bio čaje, super zdravé šaláty a neza-
búdajú dokonca ani na raw koláčiky. K zeleninovým polievkam 
si môžete zahryznúť chutné čerstvé pečivo. Nápaditý a pohodlný 
interiér plný zelene sa nesie v duchu Škandinávie a obsluhuje vás 
zručný a diskrétny personál. Podáva sa tu jednoducho božská 
káva. Vyškolení baristi vám naservírujú po čom duša zapiští: od 
silného espresa po zamatovo napenené kapučíno. Lepšie sa to už 
asi ani nedá ...
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PO – PI 7:30 – 22:00
SO 9:00 – 14:00
NE 9:00 – 14:00

#coffee #organic tea
#soup #pet friendly
#friendly staff #cute interior 

Grösslingová 62 www.wcafe.sk
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Žiadny čajový nadšenec by si nemal nechať ujsť túto malú čajov-
ničku skrytú v tichej ulici. Jej majitelia cestujú po celom svete, 
stretávajú sa s farmármi a hľadajú pre vás tie najlepšie čaje. Sta-
rostlivo vybrali každý čaj v ponuke, pri príprave používajú špeciál-
ne filtrovanú vodu s presnou teplotou a doslova sa s ním maznajú. 
Oplatí sa navštíviť aj ich čajové degustácie a ochutnať najlepšie 
vybrané exotické čaje sveta. Dobrou správou je, že sa v tomto 
podniku určite nebudete cítiť nesvoji. Nesnažia sa o taký populár-
ny „ázijský štýl“ s úklonmi, šepotom a bosými hosťami, naopak, 
interiér sa nesie v neformálnom duchu jednoduchého a útulného 
dizajnu. Rovnako vášnivo ako čaj tu milujú aj knihy; nájdete ich 
tu veľa. Veľa zaujímavých kníh, do ktorých sa môžete začítať nad 
šálkou svojho čaju.

Grösslingová 49

#books #tea tastings
#homemade cakes #cozy 
#lazy afternoon

PO – PI 10:00 – 22:00
SO – NE 14:00 – 22:00

www.literarnacajovna.sk
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PO – PI 9:00 – 20:00

#lavender #lavender cake
#lavender limonade
#yard market #handmade shop

Obchodná 66 www.levandulovakaviaren.sk

S levanduľovou kávou môže byť váš deň ešte príjemnejší. Útulná 
Levanduľová kaviareň v centre mesta ponúka okrem rozmanitých 
teplých nápojov aj lahodné studené alkoholické a nealkoholické 
„kúsky“. Sny sú tým najväčším hnacím motorom dnešnej doby, 
majiteľov kaviarne hnali dopredu a nútili, aby sa stali skutočnosťou. 
Tento sen ich priviedol k tomu, aby v dnešnej uponáhľanej dobe vy-
tvorili miesto, kde si ľudia oddýchnu, na chvíľu sa zastavia a zrelaxu-
jú. Sedeli pri rannom levanduľovom čaji a rozmýšľali nad názvom.  
Od toho rána majú levanduľu v názve, v dizajne, v nápojoch, je jed-
noducho všade. Interiér a doplnky pripomínajú hosťom ich starých 
rodičov, susedov, tetušky a známych. „Kdekoľvek sa zahľadia, vy-
norí sa spomienka ...“
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Pán Králiček je znalcom a milovníkom kávy a prináša tento obľúbe-
ný nápoj jeho fanúšikom priamo do ulíc. Jeho pojazdná kaviarnička 
na troch kolesách skrýva mocný kávostroj, ktorý každý deň kreslí na 
tváre zákazníkov šťastný kofeínový úsmev. Čerstvo pražené kávové 
zrnká pochádzajú z Brazílie a šikovní baristi dobre vedia, ako pripra-
viť riadne espresso. Pojazdné stánky nájdete od pondelka do nedele 
na Poštovej ulici a od pondelka do piatku na Šafárikovom námestí.

Horúca konkurencia Pána Králička tiež jazdí na kolesách. The 
Coffee Brothers si na svojich staromódnych pojazdných stánkoch 
v meste rýchlo získali  popularitu – ponúkajú rovnako chutnú kávu 
ako ich starší partner. S retro kartou to hrajú skutočne dobre: skúste 
si uchlipnúť ich chutnú kávičku zo štýlového stroja La Pavoni a ocit-
nete sa v iných časoch... Coffee Brothers zvyknú stávať na Laurin-
skej, v OC Central alebo na Rázusovom nábreží.

#coffee #take-away
#decaf  #street vendors
#top quality #espressos

www.pankralicek.sk
www.coffeebrothers.sk
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Pán Králiček otváracie hodiny:
Poštová ulica    PO - NE 8:00-17:00
Šafárikovo nám. PO - PI 8:00-16:00
The Coffee Brothers:
PO - PI 8:00 - 19:00
SO - NE 10:00 - 19:30
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Kaviareň neláka hostí len dobrou kávou, horúcou čokoládou, 
či pravými Bratislavskými rožkami, ale i sadrovými kópiami 
slávnych „charakterových hláv“ od F. X. Messerschmidta. V jej 
zadnom trakte sídli Múzeum 17. novembra, ktoré dokumentuje 
Nežnú revolúciu a boj za slobodu a demokraciu v 1989. Umiest-
nenie múzea na Námestí SNP je symbolické, pretože práve tu 
prebiehali počas revolúcie najväčšie demonštrácie.

#coffee #bratislava rolls
#Messerschmidt #museum
#breakfast #strudel 

PO – ST 8:00 – 22:00
ŠT – SO 8:00 – 23:00
NE 8:30 – 21:00

Námestie SNP 8 www.messerschmidt.sk
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PO – PI 7:30 – 22:00
SO 9:00 – 14:00
NE 9:00 – 14:00

#coffee #coffeeshop #gourmet coffee 
#kafehaus #fresh coffee #slovak coffee

www.kafehaus.sk

Slováci sú milovníkmi kávy a v posledných rokoch sme svedkami do-
slova veľkého tresku v kávičkárskej kultúre. Ak hľadáte miesto, kde 
vám už vo dverách udrie do nosa neodolateľná vôňa čerstvej kávy, 
miesto, kde vaše chuťové poháriky poteší šálka kávy tak, že úplne 
zabudnú na obed u starej mamy, potom sú kaviarne KAFEHAUS 
pre vás tým pravým orechovým. Nájdete tu viac ako 40 druhov  
gurmánskych plantážnych káv Barzzuz, čerstvo pražených priamo 
v  srdci Slovenska.  Ak sa zamilujete do kávy Barzzuz, nezúfajte ... 
môžete si ju v 250g baleniach kúpiť aj na doma. Kaviarne ponúkajú 
tiež čerstvé domáce koláče, alkoholické a nealkoholické nápoje. 
Ak si nebudete vedieť pri výbere z našej rozsiahlej ponuky káv rady, 
naši zruční baristi vám určite radi pomôžu.

Siet’ kaviarní KAFEHAUS 
Lumière, Špitálska 4
Freshmarket, Rožňavská 1A
Palackého, Palackého 6
Fertucha, Zuzany Chalupovej 3
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PO – ST 8:00 – 22:00
ŠT – SO 8:00 – 23:00
NE 8:30 – 21:00

Laurinská 3

#mondieu cafe #weekly lunch specials
#healthy eating #light meals #cakes
#chocolate #chocolaterie  #great cofee
#best salads

www.mondieu.sk

Mondieu FRANCHISE No. 1. je nový a originálny gastro kon-
cept, ktorý vznikol ako prvá franšíza  rastúcej siete bistro kaviarní 
Mondieu. Od ostatných sa odlišuje najmä tým, že nie je klasickým 
bistrom, ale miestom, kde sa snažia o špičkovú gastronómiu, mo-
derné málo používané postupy a zároveň sa vracajú aj k starým 
osvedčeným metódam spracúvania surovín, akými je napríklad 
kvasenie. Mondieu FRANCHISE No. 1. je príjemným miestom, 
kde vám pripravia jedinečný zážitok z jedla a nápojov podľa miest-
nych receptov v pohodovej atmosfére. Bon appetit.
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Dôverujte nám, nie je to bežná prehliadka mesta. Chlapci 
z Authentic Slovakia nie sú len vášnivými fanúšikmi histórie, v ich 
podaní to bude tvrdý reál: skryté zákutia, tajomstvá, čo poznajú 
len miestni, unikátne miesta mimo vychodených chodníkov. Po-
zývajú vás na vzrušujúcu expedíciu do miestneho post-socialis-
tického sveta, vo svojich výkladoch a postrehoch šikovne spájajú 
minulosť s prítomnosťou a nechajú vás okúsiť, ako sa tu naozaj 
žilo a žije; nielen slovom ale aj doslovne, vám dajú ochutnať popu-
lárne slovenské lahôdky. Ak máte po krk obohrané turistické hity, 
nechajte sa sprevádzať týmito vtipnými a veselými sprievodcami 
v ich starých autách po miestach, ktoré nenájdete na mape.

www.authenticslovakia.com
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 Michalská 3

#tour of town #off the beaten path 
#unique #hidden spots #authentic 
#adventure
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Rodinná reštaurácia, ktorá ponúka tradičnú domácu sloven-
skú stravu. Atmosféru umocňuje kachľová pec a útulný interiér 
podniku. Napriek tomu, že sa nachádza v hlavnom meste na ne-
veľkom kopci, po príchode do podniku a pri pohľade na drevený 
interiér sa budete cítiť veľmi príjemne, akoby ste boli v horách. Z 
terasy je nádherný výhľad do údolia Malých Karpát. Podnik sa 
nachádza v pokojnom lesnom prostredí, s čerstvým vzduchom a 
príjemným počasím v každom ročnom období. Keď sa tu zastaví-
te, v zime vám radi ponúknu hrejivý domáci čaj a v lete osviežujúce 
čapované pivo a kofolu. Tešíme sa na Vašu návštevu.

UT – PI 10:00 – 20:00
SO – NE 9:00 – 20:00

#horna stanica
#mountain hut #slovak food
#good food #nature #forest
#relax #chill

Kamzík – forest www.hornastanica.sk
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Kaviarnička sa nachádza v zelenom srdci Bratislavy, v Horskom 
parku. Vládne tu pokojná atmosféra bez ruchu a zhonu ulice. 
Je súčasťou dlhodobého projektu Nadácie Horský park, s ktorou 
už od roku 2014 úzkou spolupracuje. Snaží sa obohatiť toto nád-
herné prostredie ponukou kvalitných produktov a služieb. Kavia-
reň obklopená parkom, neopakovateľne krásnym v každom roč-
nom období, ponúka typické bratislavské unikáty ako napríklad 
Bratislavské rožky. Nájdete tu tiež bohatú ponuku koláčov, fan-
tastické slaninové snacky, chutnú bio kávu, širokú ponuku ča-
jov, čapovaného piva, vybraných vín a alkoholických nápojov.
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PO – PI 10:00 – 20:00
SO – NE 9:00 – 20:00

Lesná 1

#nature #coffee 
#atmosphere #cakes 
#comfy interior #summer terrace

www.horaren.sk
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#jewelry #accessories #fashion 
#interior design #original designs 
#Slovak designers #Czech designers
#gifts #local design
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Miestny dizajnový obchodík Slávica sa nachádza priamo v srdci 
Starého mesta. Jeho majiteľka vkusne a precízne vyberá jednotli-
vé nádherné kúsky najvyššej kvality. Neúnavne hľadá nové talenty 
a prináša širokú škálu odevov, šperkov, kabeliek, topánok, kera-
miky a ďalších doplnkov vyrobených s vášňou v dielňach sloven-
ských a českých dizajnérov. Osobný prístup k zákazníkom a dizaj-
nérom je to, čo Slávicu robí jedinečnou. Obchod je laureátom Ceny 
za architektúru CEZAAR 2016 v kategórii Interiérov, kde získal 
prvé miesto. 

info@slavicadesign.sk

Laurinská 19
PO – PI 11:00 – 20:00
SO 11:00 – 17:00
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PO – PI 11:00 – 19:00
SO 13:00 – 19:00

#fashion #concept store
#urban style #analog photography
#custom bicycles and accessories
#magazines and books

Laurinská 19 www.slowatch.sk

Ak túžite po vecičkách miestnych a medzinárodných módnych 
značiek, určite zbehnite sem. Nájdete tu všetko od minimalistic-
kého škandinávskeho štýlu po streetstyle, sneakersi a doplnky 
menej známych dizajnových slovenských a európskych zna-
čiek aj osvedčených globálnych módnych velikánov. Primerané 
ceny, butiková atmosféra, unikátna ponuka a dôraz na kvalitu. 
Toto a ešte omnoho viac ponúka Slowatch. Bolo by hriechom sem 
nenazrieť.
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Stačí jeden deň v Bratislave a určite stretnete aspoň jedného 
človeka v tričku od Kompot. Také sú populárne! Originálna 
slovenská značka Kompot vyrába tričká s vtipnými sloganmi, 
obrázkami z dosiek retro kníh a TV programov plnými humo-
ru, slovných hračiek a irónie. Niektoré z nich si budete musieť 
dať vysvetliť znalcovi miestneho humoru, inak budete stratení, 
ale viaceré sú medzinárodne zrozumiteľné. Budú však určite 
perfektným darčekom; a navyše tu nájdete aj vtipné kúsky pre 
deti. Tričká sú z kvalitného materiálu v pestrých farbách.
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UT – SO 10:30 – 19:00
NE 11:00 – 19:00

Laurinská 19

#clothing #gifts
#design studio #t-shirts
#tote bags #kids clothes

www.kompot.sk
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#market #community
#great atmosphere #Slovak food 
#pet friendly #kid friendly 

www.dobrytrh.sk

PO – NE 10:00 – 17:00

Stará tržnica
Dobrý trh sa koná len trikrát do roka, ale určite stojí za zmienku. Pri-
ťahuje pestrý a zaujímavý dav a prináša bohatú ponuku chutného 
pouličného občerstvenia, vintage aj nového oblečenia, kníh, drob-
ných doplnkov a dokonca aj služieb; predovšetkým však priťahuje 
svojou silnou komunitnou atmosférou. Určite tu stretnete nejakých 
známych! O  dobrý štart dňa sa starajú miestne štúdia jógy, oplatí sa 
privstať si, aby ste si chytili miesto. Pokračovať môžete prechádzkou po 
stánkoch so starými LP platňami a ručne robenými šperkami, prihrý-
zať si k tomu nejakú zdravú maličkosť a upíjať si zo silnej kávy. Neskôr 
vás určite zaujme vystúpenie jednej z miestnych hudobných skupín, či 
ochutnávka korenených klobás a vynikajúceho vína. Na sklonku dňa 
sa oplatí navštíviť divadelné predstavenie, či posedieť si s priateľmi pri 
poháriku v niektorej zo zapojených kaviarní. Na dobrom trhu sú vítané 
deti aj domáci miláčikovia.

Jakubovo námestie, 
Panenská ulica alebo
Stará tržnica
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UT – SO 10:30 – 19:00
NE 11:00 – 19:00

Námestie SNP 25

#community #market
#deli  #specialties
#festivals #great for meeting the locals

www.staratrznica.sk

Skvostná historická budova v srdci veľkomesta  desaťročia zápasila 
o  udržateľnú koncepciu fungovania. Dnes sa zdá, že sa jej konečne 
podarilo zvíťaziť. Stala sa z nej rušná nákupná a umelecká scéna po-
núkajúca od bežných potravinových trhov cez dizajnové vychytávky až 
po rôzne gastronomické, spoločenské a kultúrne podujatia.  Pozrite si 
program, nech viete, čo sa chystá. Tržnica sa otvára len počas plánova-
ných podujatí. Podniky po jej obvode sú otvorené v bežných hodinách. 
Nájdete tu bistro, pub aj požičovňu elektrických áut a bicyklov. Ak sa 
chcete dôkladne pokochať týmto jedinečných priestorom, určite by 
ste si nemali nechať ujsť veľmi populárnu trhovú sobotu, známu nie-
len bohatou ponukou čerstvého ovocia a zeleniny, ale aj výnimočnými 
bio produktami a syrom, vínom či medom od lokálnych výrobcov. Ne-
musíte sa báť, že odídete hladní: milovníci mäsa aj vegetariáni si majú 
z čoho vyberať a bonusom je veľmi príjemná a priateľská komunitná 
atmosféra.
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#concerts #theatre 
#workshops #exhibition
#local desing stores #coworking

www.novacvernovka.euRačianska 78

PO – PI 8:00 – 22:00
Mimo otváracích hodín – 
pozri aktuálny program 
aktivít v centre

V kultúrnom a kreatívnom centre Nová 
Cvernovka našli domov ateliéry umelcov, 
maliarov, grafických dizajnérov, architek-
tov, fotografov a ďalších kreatívcov. Jeho 
súčasťou je co-workingový priestor, miestne 
dizajnové obchody, knižnica, či miesto, kde 
sa môžete dobre najesť a napiť. Lákadlom sú 
rôzne kultúrne podujatia – koncerty, divadel-
né predstavenia – pre deti aj dospelých, disk-
usie, kreatívne workšopy a výstavy.

36
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Otvorené od 16,00 do ne-
skorých večerných hodín
V nedelu otvorené do 
polnoci

,

Nedbalova 3

#late night bar #parties
#community spot  #cheap
#open daily #craft beer

www.kcdunaj.sk

Tu sa teda určite nudiť nebudete! Kultúrne centrum Dunaj sa na-
chádza na 4. poschodí známeho obchodného domu v centre Bra-
tislavy. V rozmanitom programe si nájdu niečo pre seba všetky 
vekové skupiny – v týždni sa tu konajú rôzne diskusie, prednášky, 
filmové večery a jazyková kaviareň. Počas víkendov si zas môžete 
zatancovať na skvelej party (hiphop, balkan, swing, retro, drum & 
bass) alebo navštíviť koncerty domácich a zahraničných umelcov. 
Ak máte chuť len si tak posedieť a oddychovať, centrum má pre vás 
industriálny bar s obrovskou terasou a neopakovateľným výhľadom 
na Staré mesto a hrad. V ponuke majú pivo ~ z partnerského pivo-
varu, domáce limonády a miešané nápoje od výmyslu sveta.  Pozor, 
Danube Bar v noci nespí! Nielen cez víkend, ale aj cez týždeň je bar 
otvorený do neskorých večerných hodín.

37
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Apponyiho palác  - Múzeum 
vinohradníctva, Radničná 1



Slovenská národná zbierka vín je výnimočným reprezentačným priesto-
rom, kde sa sústredia na propagáciu najkvalitnejších slovenských vín, 
organizujú degustácie a vzdelávanie pre nadšených znalcov vína. Národ-
ný salón vín je najvyššou súťažou vín vyrobených v Slovenskej republike. 
V elegantnom prostredí Múzea vinohradníctva z 18. storočia sa vyberá 
100 špičkových vín zo Slovenska.  Kvalitné slovenské víno 21. storočia  
si získava uznanie na medzinárodných súťažiach po celom svete. Degus-
tácie sú otvorené aj pre verejnosť. Zvyčajne sa ochutnávajú 2, 4 alebo 8 
druhov vín. 
Najpopulárnejším programom je 72 vín za 100 minút, počas ktorého sa 
dôkladne zoznámite so slovenským vinohradníctvom. Salón vín organi-
zuje každý mesiac rôzne podujatia – viac sa dozviete na: www.salonvin.sk
Z nádherne prezentovanej ponuky slovenských vín môžete nielen ochut-
nať, ale kúpiť si ich aj ako darček. Ak je víno vašou voľbou, mali by ste 
zamieriť presne sem.
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#wine #sampling #tastings #serious 
wine lovers #classy  #good value
#viticulture #museum of viticulture

UT – SO 10:00 – 18:00
PI 10:00 – 18:00
potrebná rezervácia 18:00 – 23.00

www.salonvin.sk
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#wine #craft beer 
#craft wine #light meals 
#coffee #nice interior

www.paletavinaren.skLadislava Sáru 4/a

PO – ŠT 14:00 – 22:00
PI 14:00 – 24:00
SO  15:00 – 24:00
NE 15:00 – 24:00

Majitelia vinárne a vínotéky Paleta v Karlovej Vsi sú vášnivými 
milovníkmi dobrého slovenského nekomerčného vína, domá-
cich špecialít, etiópskej kávy a remeselného piva. Ich priestory 
sa nesú v duchu „ručnej výroby“, kde vládne príjemné pohodlie 
ponúkajúce novú inšpiráciu pre vás i vašich priateľov. V Palete sa 
zamilujete do slovenského vína.
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Sienkiewiczova 2

#wine #tasting
#terrace #tapas #tea and coffee
#perfect atmosphere

Ak hľadáte príjemné miesto na posedenie s kamarátmi alebo si 
chcete kúpiť fľašu dobrého vína, ste na správnej adrese. Párik 
alebo skupina priateľov, milovníci vína či kávy, všetci si tu prídu 
na svoje. Dokonca sa tu nájde aj niečo malé na zahryznutie, prí-
jemný večer vo vinárni sa môže začať. Na výber máte zo širokej 
ponuky slovenských a zahraničných vín v rôznych cenových ka-
tegóriách. Dá sa tu, prirodzene, platiť aj kartou. Skoro každú stre-
du sa tu konajú ochutnávky pre verejnosť. Dátumy s možnosťou 
rezervácie vináreň oznamuje na svojom FB. Je to výborný spôsob, 
ako ochutnať niekoľko druhov vína v priebehu jedného večera, vy-
brať si to, čo vám chutí, a kúpiť si ho za špeciálnu cenu. Do vinárne 
sa zmestí až 40 hostí a veľmi radi vám zabezpečia katering.
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PO – PI 11:00 - 22:00
SO 15:00 - 22:00
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#wine #tastings #good food
#great for groups #wine parties
#classy

Rudnayovo námestie 2

Malý rodinný podnik, Pinot u Bruna, nájdete neďaleko Mar-
tinského dómu. Jednoduchý, no elegantný interiér vás pozýva 
ochutnať čosi brilantné z impozantnej kolekcie nápojov a zobnúť 
si k tomu trochu z chutného domáceho jedla. Uprednostňuje sa 
tu prírodné víno z malých vinárstiev, pivo z remeselných pivo-
varov a nealkoholické nápoje domácej výroby. U Bruna varia 
jednoducho a nechávajú sa inšpirovať miestnymi receptami. 
Vyhlásenou špecialitou podniku je rybacia polievka Halászlé. 
Ak budete mať šťastie, ocitnete sa tu na hosťovaní jedného z Bru-
nových priateľov, ktorí si občas požičajú jeho kuchyňu.
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Zimná sezóna:
PO-SO 18:oo – 23:oo
NE zatvorené
Letná sezóna:
PO-SO 14:oo – 23:oo
NE zatvorené
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VEG LIFE
Metropol, Mickiewiczova 18
PO – PI 11.00 - 17.00
Westend Gate, Dúbravská cesta 14
PO – PI 11.00 - 16.00
Fresh Market, Rožňavská 1A
PO – PI 11.00 - 19.00
SO 11.00 - 16.00
Prievozská 10
PO – PI 11.00 - 17.00
Blumental Offices, Mýtna 48
PO – PI 11.00 - 16.00

FUNKI PUNKI
Klariská 12
PO – PI 10.00 – 22.00
SO – NE 12.00 – 22.00

GÓVINDA
Obchodná 30
PO – PI 10.30 – 16.30
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1. Urban House | 2. U Kubistu | 3. Zeppelin Café | 4. Koun Gelato | 5. Regal Burger | 6. FACH | 7. Soupa | 8. Bistro St. Germain | 9. Reštaurácia Sľuk | 10. Petite Crêperie | 
11. Fresh Market | 12. Zeitlos Bar&Grill | 13. WCAFE | 14. Literárna čajovňa a kaviareň | 15. Levanduľová kaviareň | 16. Pán Králiček & Coffee Brothers | 17. Franz Xaver 
Messerschmidt - Bratislavská kaviareň | 18. KAFEHAUS | 19. Mondieu Franchisé No. 1 | 20. Authentic Slovakia | 21. Horná stanica | 22. Libresso Horáreň | 23. slávica |
24. Slowatch | 25. Kompot | 26. Dobrý trh | 27. Stará tržnica | 28. Nová Cvernovka | 29. KC Dunaj | 30. Slovak Collection of Wines | 31. Paleta - karloveská vináreň |
32. Vinotéka pri Modrom kostolíku | 33. Pinot u Bruna 
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1. Urban House | 2. U Kubistu | 3. Zeppelin Café | 4. Koun Gelato | 5. Regal Burger | 6. FACH | 7. Soupa | 8. Bistro St. Germain | 9. Reštaurácia Sľuk | 10. Petite Crêperie | 
11. Fresh Market | 12. Zeitlos Bar&Grill | 13. WCAFE | 14. Literárna čajovňa a kaviareň | 15. Levanduľová kaviareň | 16. Pán Králiček & Coffee Brothers | 17. Franz Xaver 
Messerschmidt - Bratislavská kaviareň | 18. KAFEHAUS | 19. Mondieu Franchisé No. 1 | 20. Authentic Slovakia | 21. Horná stanica | 22. Libresso Horáreň | 23. slávica |
24. Slowatch | 25. Kompot | 26. Dobrý trh | 27. Stará tržnica | 28. Nová Cvernovka | 29. KC Dunaj | 30. Slovak Collection of Wines | 31. Paleta - karloveská vináreň |
32. Vinotéka pri Modrom kostolíku | 33. Pinot u Bruna 
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Bratislava Tourist Board
Primaciálne nám. 1
P. O. BOX 349
810 00 Bratislava
btb@visitbratislava.com
www.visitbratislava.com

Tourist Information Centre
Klobučnícka 2, daily 9:00 – 19:00
SK-811 01 Bratislava
Tel.: +421 2 16 186
Tel.: +421 2 5935 6651
touristinfo@visitbratislava.com

Official Bratislava App

 neobmedzené cestovanie MHD
 voľný vstup do vybraných múzeí a galérií
  pešia prehliadka mesta s výkladom zdarma 
a mnoho ďalšieho

Pripojte sa na bezplatnú
wifi VisitBratislava
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