Sprievodca výnimocnými
miestami Bratislavy
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www.visitbratislava.com

Tajné klúče
od mesta
Tento malý sprievodca ponúka prehľad tých najzaujímavejších miest Bratislavy pre návštevníkov, ktorí
sa chcú zamiešať priamo medzi miestnu zlatú mládež. Brožúrka podrobne predstaví kaviarne, obchody,
nočné podniky, reštaurácie a najhorúcejšie trendy
mimo hlavného prúdu – v dizajne, umení, hudbe, stravovaní aj obliekaní. Ukáže vám miesta legendárne aj
voňajúce novotou na mape Bratislavy, ku ktorej majú
prístup len zasvätení. Svoj obsah opiera o informácie
priamo od tých, ktorí Bratislavou žijú; ľudí, čo poznajú
každú jej uličku a neprestávajú objavovať všetko nové,
čo za objavenie stojí. Predstavíme vám štýlové kaviarne, elegantné bistrá, reštaurácie s domáckou atmosférou, originálne obchodíky aj nočné kluby. Spoznáte tie najvychytenejšie centrá komunitného života,
predajcov unikátnych produktov a všetky pulzujúce
uzly mestského života.
Vitajte v skutočnej Bratislave!
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JEDLO
01

#wifi #bookshop #meeting point
#pet friendly #vegetarian options
#great “out of home office”
4

Nám. SNP 30
PO
09:00 – 22:00
UT
09:00 – 23:00
ST – PI 09:00 – 24:00
SO
10:00 – 24:00
NE
10:00 – 22:00

Urban Space sa takmer okamžite po otvorení dostal do povedomia bratislavských kaviarenských vysedávačov vďaka modernému interiéru, nedostižným koláčom, luxusným avokádovým
toustom a krásne korenistému chai latté. Vysoké stoličky s výhľadom na námestie spôsobili nával záujmu z radov samotárov
s laptopmi, ktorí sa sem húfne hrnú na wifinu a silné presso,
skupinky návštevníkov z celého sveta si zase volia Gorilu ako
dokonalý trefpunkt po celodenných nákupoch. Rozľahlé kníhkupectvo poskytuje vítané rozptýlenie pri čakaní na kamošov,
slušný výber dizajnových predmetov do domácnosti vás zasa
spasí, keď potrebujete narýchlo kúpiť originálny darček. Gorila
je jednoducho skvelé miesto na strávenie niekoľkých príjemných
hodín, či už ste sami alebo máte spoločnosť, a cítia sa tu super
zástupcovia všetkých vekových kategórií.
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JEDLO
02

#wifi #large groups #drinks
#kid friendly #pet friendly
#great for meeting new people
#great “out of home office”
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Laurinská 14  
PO – ŠT 10:00 – 24:00
PI
10:00 – 02:00
SO
11:00 – 24:00
NE
10:00 – 24:00

Väčšia (a hlučnejšia) sestra pôvodnej Gorily prináša zákazníkom širšiu ponuku jedál, pohodlnejšie sedenie a dokonca
aj DJský pult, takže ju neradno obísť! Urban House definitívne ukončil náreky o nedostatku zaujímavých kaviarní a barov
v Bratislave. Lepšie ako impozantný interiér sú snáď už len
tunajšie dekadentné dezerty a obdivuhodne ochotná obsluha.
Priestranné spoločné stoly lákajú cool mládežníkov, ktorí si tu
od rána do večera ťukajú na Macoch. Čaje tu majú od výmyslu sveta a kávu vám nalejú v rôznych zaujímavých podobách:
pripravovanú v podivných strojoch, dovezenú z exotických
krajín, dokonca romanticky servírovanú v nádobe pre dvoch.
A vďaka svojej otvorenej politike priťahuje podnik aj hostí so šteniatkami a kojencami.
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JEDLO
03

#great for a quick business meeting
#light snacks #cakes #books
#comfortable seating #brunch
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Laurinská 1
PO – PI
08:30 – 22:00
SO
09:00 – 22:00
NE
10:00 – 21:00

Knihy, niečo malé pod zub a káva na úrovni: to je Foxford s troma
priestrannými kaviarňami, alebo možno skôr „takmer reštauráciami“, v ktorých nájdete trochu chaotické, no zaujímavé menu
plné ľahkých jedál a kvalitných nápojov. Foxford sa hrdí najrôznejšími koláčmi, ktoré vám prinesie síce trošku pomalšia, no extrémne snaživá obsluha. Najmä pobočka na Obchodnej vyžaduje
trocha trpezlivosti – kým čakáte na objednávku, skráťte si čas
prehŕňaním sa v knihách, alebo sa pohojdajte v závesnom kresielku v okne. Porcie sú neveľké, no o to chutnejšie; jednoznačne si
nenechajte ujsť tunajší slaninkový džem alebo niektorý zo sviežich šalátov. Foxford síce nie je lacný, no kvalitou túto drobnú nevýhodu poľahky vyrovnáva, a parádny interiér a živá atmosféra si
vás definitívne získajú. Vyskúšajte tiež slávne foxfordské paštéty.
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JEDLO
04

#fast-food #local #organic #budget
#vegetarian options #dog friendly
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Palackého 4
PO – SO: 11:00 – 22:00

Povráva sa, že títo týpci robia najlepšie burgre v meste.
Hrdo používajú prírodné suroviny: prvotriedne šťavnaté mäso
od miestnych farmárov, špičkové „žuvacie“ žemle a majonézu
s tajnou receptúrou – to všetko za prijateľnú cenu. V sezónnych špeciáloch experimentujú s rôznymi bylinkami, zeleninou
či syrmi, ich šikovne vymyslený vegetariánsky variant poteší aj
zarytých bylinožravcov. Atmosféra je uvoľnená a útulná, k burgrom hrá dobrá hudba a obsluha je neformálna.
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JEDLO
05

Štúrova 8
PO – PI 08:00 – 22:00
SO
09:00 – 22:00
NE
09:00 – 19:00

Rannô Ptáča
Štefanovičova 6
PO – PI 07:00 – 22:00
SO – NE 08:00 – 22:00

#coffee #desserts #light lunch #brunch #wifi #good “out of home office”
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Malá sieť kaviarní, ktorá vtipne vzdáva hold významnému národnému dejateľovi Ľudovítovi Štúrovi. Historicky prvý Štúr
na Štúrovej ulici v podstate naštartoval kaviarenskú revolúciu
v meste a dodnes sa drží na slušnej priečke popularity. Za tmy
priťahuje mladú klientelu, cez deň aj zrelšie dámy, ktoré sem
láka okrem božských dezertov aj tak trochu „nóbl“ gaučové
sedenie. Štúr ponúka chutné sýte sendviče (aj na tmavom pečive) a široko-ďaleko vychýrenú zázvorovú limču. Obsluha je
občas ležérna, no kam by ste sa náhlili? Vychutnajte si posedenie počas rušných obedových hodín, alebo príďte na skutočne
hriešne raňajky so sójovým cappuccinom a neprekonateľným
sladkým pečivom. Štúr tiež nedávno otvoril o niečo drahšiu, viac
na jedlo zameranú pobočku na Obchodnej ulici, a v okolí Hlavnej
stanice si môžete skočiť do špeciálneho „raňajkového Štúra“ pod
názvom Rannô Ptáča.
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JEDLO
06

#kid friendly #great for foodies
#coffee #drinks #great for lunch
#wifi #attentive staff
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Grösslingova 26
PO – PI 08:00 – 22:00
SO – NE 10:00 – 22:00

Silná káva, široký výber skvelých domácich malinoviek a vynikajúca obedová ponuka: U Kubistu dokážu oslniť aj tých najprieberčivejších milovníkov jedla. Stoličky nie sú práve najpohodlnejšie, no šarmantná mini-teraska a pozorný personál
ľavou zadnou vyrovnávajú skóre. Kreatívne denné menu vhodne
dopĺňa stabilný jedálny lístok, šéfkuchár pritom zásadne používa tie najčerstvejšie suroviny a jeho polievky sú legendárne!
A varujeme vás: Kubistove cícerové chlebíky sú prudko návykové. Nájdete tu aj originálne pomaľované steny, široký výber kníh
a časopisov a samozrejme žiadna komerčná kola! Hotový raj…
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JEDLO
07

#good food #good for a date
#wine #lunch menu #kitchen
open late #charming interior
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Rajská 7
PO – PI 10:00 – 23:00
SO – NE 12:00 – 23:00

Po svojom nedávnom presune do väčších priestorov síce
St. Germain stratilo čosi zo svojej osobitosti, no stále je čo obdivovať: fantastické burgre s avokádovou salsou, domáce koláčiky aj limonády a delikátne víno – 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 svižný
a bezchybný. St. Germain sa pekne stará najmä o milovníkov
mäsa a je ideálny na neformálne rande: ak chcete oslniť, no zároveň nepôsobiť strnulo. Navaria vám až do 11 večer!
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JEDLO
FOOD
08

#cakes #pastries
#great for brunch #takeaway
#soups #desserts #lunch
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Živnostenská 4
PO – PI 07:45 – 18:45

Nájsť dokonalé, čerstvo upečené pečivo rozhodne nie je jednoduchá úloha. Milá drobná kaviarnička sa rozhodla ulahodiť všetkým pečivovým fanatikom, ktorí si nevedia predstaviť
ráno bez opulentných koláčikov, mafinov, brownies či tortičiek.
Joe a Valery sa pritom nespoliehajú na žiadne umelé prísady či
lacné náhrady, takže chute a vône sú vždy bohaté a poriadne návykové. Najradšej pracujú so sezónnymi produktmi, takže vždy
dostanete svoju dávku jabĺk, tekvičiek, gaštanov či jahôd – jednoducho čohokoľvek, čo je práve na trhu najčerstvejšie. Denné
obedové menu poteší aj tých najprieberčivých vďaka výživným
domácim polievkam, precízne skomponovaným bagetám a teplým mäsovým jedlám. Joe a Val ponúkajú aj bezlepkové dezerty,
no nie sú práve ideálnou destináciou pre tých, čo si strážia figúru. Príďte radšej, keď nie ste na diéte! A ešte dobré správy nakoniec: ceny čerstvých jedál sú v piatok popoludní nižšie, keďže
podnik na víkendy zatvára.
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JELDO
09

Jeden z najnovších prírastkov na bratislavskej sladkej mape je pravou gelateriou vedenou ako rodinný podnik s jediným cieľom: vniesť na miestnu ospalú zmrzlinovú scénu trocha poriadneho talianskeho vzrušenia.
Šéfka vyštudovala svoje umenie na prestížnej talianskej Gelato Academy
a jej lásku k zmrzline je vidieť v každom kúsku šarmantného obchodíka. Naberú vám tu utešený kopček z množstva príchutí, od tradičnej
vanilkovej až po zvláštnu balzamikovú či slanú karamelovú. A čokoládová
je priam neodolateľná! Koun nepoužíva pri výrobe žiadne umelé prísady
a pracuje len s tými najkvalitnejšími surovinami. Aj za spôsob servírovania dávame zmrzlinárni jednotku: ich studené chuťovky dostanete
v podobe sladkých briošiek, alebo ako „pizzelle“ – teda horúce vafle plnené studenou zmrzkou. Pripravte sa však aj na (pochopiteľne) dlhé čakanie v rade.

Panská 13
#ice-cream #desserts
#homemade #top quality
#long waiting lines
#great for first dates
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UT – ŠT 11:00 – 20:00 (MAR - OKT)
PI – NE 11:00 – 21:00 (MAR - OKT)

JEDLO

Táto podzemná reštaurácia s barom dokazuje, že nemusíte byť „od fachu“, aby ste dokázali variť skutočne famózne jedlá. Pod Kamenným
Stromom – projekt bývalého profíka zo sveta reklamy – ponúka mnoho
dobrého všetkým bratislavským hedonistom a fanúšikom kvalitných lokálnych produktov a špičkových vín. V „letnej kuchyni“ (varí sa len od
marca do novembra) tu šikovný šéfkuchár kombinuje z atypických surovín samé lahodné chuťovky: menej známe zeleniny s mäsom či rybami
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Sedlárska 10

naloženými vo fajnovom víne, priam umelecky vypiplané polievky, veľkorysé porcie bohémskych dezertov. Najväčšou devízou tohto podniku
je však jeho neprekonateľná romantická terasa, kde môžete konečne
očariť tú dlho odolávajúcu kolegyňu. A ani vás to nebude stáť veľa! Ceny
sú pod Stromom totiž veľmi láskavé.

#romantic summer terrace
#good for a date #great food
#wine #affordable
#underground premises

PO – ŠT
PI
SO
NE

11:00 – 24:00
11:00 – 02:00
01:00 – 02:00
01:00 – 24:00
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JELDO
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Keď je reč o Café Verne, legenda je slabé slovo. Tento bohémsky bar už
vychoval celé generácie bratislavskej žúrujúcej mládeže. Keby len tieto
steny vedeli hovoriť! Podnik je zariadený ako staromódna, trochu ošarpaná obývačka s retro tapetami aj nábytkom, sú tu rôzne zákutia, barové
sedenie aj pohodlné boxy pre menšie skupinky hostí. Zamestnanci baru
bývajú občas netrpezliví, nenechajte sa však odradiť: Verne je vďaka svojej
polohe skutočným kreatívnym kotlom, v ktorom sa do neskorých nočných
hodín veselo miešajú výtvarníci, reklamné typy, herci aj iní umelci, konzumujúc litre slepačieho bujónu a hory šľahačkových palaciniek. Jedlo nie
je vôbec nóbl – jednoduchá domáca strava za skutočne študentské ceny,

Hviezdoslavovo nám. 18

čo je v tejto lokalite nevídané. Menu je inšpirované rakúsko-uhorskou
a modernou európskou kuchyňou a každý deň sa varí niečo špeciálne
na obed. Príjemná terasa pod stromami je v teplých mesiacoch hlučne
natrieskaná, a okrem umelcov popíjajúcich víno tu nachádzajú útočisko
aj rodinky s deťmi a psami.

#late nights #outdoor seating
#genius loci #great for friday
evenings #great for a creative
meeting #great for cheap drinks
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PO – ŠT
PI
SO
NE

09:00 – 24:00
09:00 – 01:00
10:00 – 01:00
10:00 – 24:00

JEDLO

Extrémne obľúbená originálna minisieť reštaurácií / kaviarní / barov
s nenútenou atmosférou, dobrým výberom belgických aj trocha čudesných pív a priateľským personálom. A s cenami, ktoré nie je ľahké
prekonať. La Putika je vždy dobrou voľbou, ak máte chuť na pohár vína
s kamošmi pred vyrazením na žúr, ak vás čaká neformálne rande, alebo
ak túžite po relatívne lacnom, chutnom obede. Putiky po zotmení priťahujú davy miestnych milovníkov piva, takže stôl si radšej rezervujte
vopred. Interiér s nádychom rozmarnej francúzskosti je útulný a príjemne šerý, ale pozor: cigarety sú povolené a nefajčiarske miestnosti bývajú
beznádejne preplnené.
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Klobučnícka 4, Panská 12

#beer #laid-back #great for
a casual date #affordable lunch
menu #great for business drinks

PO – ŠT 10:00 – 24:00
PI – SO 10:00 – 02:00 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JELDO
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Slováci milujú polievky. Nenájdete snáď ani jednu reštauráciu či krčmu,
ktorá by neservírovala kuracie bujóny a paradajkové polievky – niekedy dokonca instantné… Zapálení majitelia Soupy vytiahli do boja proti
polievkovým švindľom denne čerstvo pripravovanými domácimi vývarmi; vegetariánskymi, mäsovými, hustými, horúcimi, a najmä absolútne
božskými. Bistro ponúka aj zdravé šaláty a poriadne koláče, mafiny
a iné sladkosti, no predovšetkým vytvára nesmierne komfortný priestor
na dlhé ukecané posedenie. Denné menu je inšpirované americkou,
modernou európskou i tradičnou slovenskou kuchyňou, interiér je veselý a svetlý, s fantasticky zladenou kombináciou moderného a ľudového.
Ceny sú veľmi ústretové.

Kozia 11

#soup #lunch only #healthy eating
#light meals #cakes #cute interior
24

PO – PI 07:30 – 19:00

JEDLO

Ďjelňa síce pochádza z rúk autorov kaviarní Štúr, no jej koncept je trochu
iný: ako už názov napovedá, ide o istý druh experimentu, ktorý sa prejavuje napríklad v používaní zaujímavých ingrediencií v tradičných jedlách.
Plus sa tu všetko varí v otvorenej kuchyni, takže kuchárom môžete pozerať priamo na prsty. Ďjelňa sa zameriava na superkvalitné potraviny
výhradne od lokálnych, preverených dodávateľov, spôsoby prípravy sú
priamočiare, bez zbytočných komplikácií. Menu sa denne mení, využívajú sa čerstvé suroviny, pričom cieľom je oživiť staré recepty atraktívnym nádychom novoty. Vždy sú v ponuke aj paleo pokrmy a jedlá v bio
kvalite. V podzemí má Ďjelňa ďalšie kaviarenské priestory a keby vám to
nestačilo, v malom obchodíku si môžete zakúpiť čerstvé potraviny.
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Obchodná 17
#good for lunch #healthy food
#foodies #restaurant #food shop
#paleo #open kitchen

PO – PI 08:00 – 22:00
SO – NE 09:00 – 21:00
25
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Hľadáte tie najlepšie dezerty v meste? Vydajte sa do La Bocca, nenápadnej
cukrárničky v strede mesta so staroanglickým šarmom, kde sa bude páčiť
vám, vášmu šéfovi, frajerke i starej mame. La Bocca Cupcake‘s je rodinný
podnik špecializujúci sa na kapkejky a rôzne iné do detailov vypiplané,
krásne nazdobené sladkosti. Všetko tu pečú denne a predávajú čerstvé,
môžete si tiež vopred objednať väčšie množstvá božských sladkostí na
slávnostnú udalosť alebo ako darček. Majú šťavnaté torty, mafiny, a samozrejme neprekonateľné kapkejky. (Skúste karamelový alebo s príchuťou Oreo!) Každú stredu si môžete prísť po svoju dávku bezlepkových
koláčov a k tomu všetkému dostanete aj silnú, dobrú kávu.

Kapucínska 5

#sweets #desserts #cupcakes
#home-made #take away
#celebrations #gluten free options
26

PO – PI 11:00 – 18:00
SO
11:00 – 16:00
NE
11:00 – 14:00

JEDLO

Veggie je zaslúžene populárny zdravý obedový podniček v centre mesta, ktorý si získal srdcia pravidelných hostí čerstvým, tvorivo a s láskou
pripravovaným vegetariánskym a vegánskym jedlom. Moderné menu
sa denne obmieňa a majitelia sú obdivuhodne ekologicky nasmerovaní:
uprednostňujú lokálne pestované produkty, všetok odpad starostlivo
kompostujú, obaly sú výhradne biorozložiteľné. Na drobnej terase vonku
je najmä v slnečných dňoch príjemné posedenie – dajte si k obedu čerstvú šťavu a budete sa cítiť super-zdravo! A ako bonus wifina zadarmo.

16

Obchodná 66

#vegetarian #vegan #gluten free
#take away #organic #eco-conscious

PO – PI 11:00 – 19:00
27
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Vegan bar sa skrýva na samom konci jednej z najdlhších ulíc mestského
centra, no bezpochyby stojí za tú prechádzku. Jeho cesta k sláve začala pred niekoľkými rokmi, keď sa majiteľ a šéfkuchár v jednom rozhodol
podeliť so svojou láskou k domáckej bezmäsitej strave so zvyškom sveta. Varí jednoduché a chutné jedlá bez zbytočných ozdôb a komplikácií, prosté polievky, omáčky, vegánske fašírky a koláče. Rovnako je to
s prostredím: drobný priestor s jemne punkovým nádychom poskytuje
vítanú zmenu oproti často prezdobeným či naopak sterilne zariadeným
reštauráciám v okolí. A vďaka študentským cenám je Vegan Bar skutočnou bielou vranou. Dostanete tu vždy len jedno kompletné jedlo (polievka
+ hlavné jedlo + dezert), ktoré sa však rýchlo vypredá, takže príďte radšej
skôr. Čakanie v rade si môžete spríjemniť štebotaním s miestnou vegánskou mládežou.

Továrenská 4
#take-away #vegan #limited
choice #healthy #organic
#super affordable
28

PO – PI 11:00 – 19:00

ČAJ A KÁVA

Tri-Šty-Ri je extrémne príjemné drobné miestečko zašité na Palisádach
blízko mnohých zahraničných ambasád. Kaviareň je na prvý pohľad milovaným dieťaťom: efektnej miestnosti dominuje veľký stôl v nezvyčajnom
uhle, steny sú vyzdobené pravidelne obmieňanými kusmi umenia, útulná
atmosféra je vkusne doladená náladovým osvetlením. Čerstvo pripravené bagety, ciabbaty či quiche sa postarajú o náramne dobré raňajky,
večery vám zasa prežiari pohár fajnového miestneho vína. Fajčiari sa
šťastne socializujú pri priateľskom stolíku priamo pred vchodom. Ceny
sú o chlp vyššie, no stále rozumné.
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Palisády
Palisády 34  
34  

#coffee #breakfast #cozy
#great for a casual date
#great for quiet conversation

PO – PI 08:30 – 22:00
29

ČAJ A KÁVA
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Axioma predstavuje nečakaný úspech: napriek svojej trocha utajenej polohe v chladnej sklenej budove, nekonečným mrakom dymu a nie práve
najestetickejšiemu interiéru je kaviareň pravidelne plná na prasknutie.
Axioma totiž svoje drobné nevýhody snaživo kompenzuje hojnými prednosťami – decentné exotické kávy, IPA pivá, skvelé limonády, jablkový sajder, voňavé tabaky do vodnej fajky… Malá terasa pred budovou je
v teplejších mesiacoch permanentne natlačená študentmi chlipkajúcimi
dobre natočené pivo. Mládež je totiž v Axiome viac ako vítaná – vždy
sa nájde nejaká tá zľava na destiláty, rozľahlá knižnica láka k dlhému
posedeniu a nikomu nevadí, ak sedíte iba pri jednom čaji. Vystavené knihy sa dajú zakúpiť za symbolické ceny, a ak vám neprekáža dym z cigariet,
môžete tu stráviť niekoľko nádherne lenivých hodín.

Cintorínska 3  

#coffee #beer #books #wifi
#smoking permitted #affordable
#happy hour on shots
30

PO – ŠT
PI
SO
NE

09:00 – 23:00
09:00 – 24:00
16:00 – 24:00
16:00 – 22:00  

ČAJ A KÁVA

Ak to s čajom myslíte vážne, nenechajte si ujsť túto malú čajovničku
ukrytú v tichších končinách Grösslingovej ulice. Majitelia tohto miesta
sa s oolongom a matchou nezahrávajú! Starostlivo vyberajú všetky čaje
v ponuke a pripravujú ich s nesmiernou úctou, pričom používajú špeciálne filtrovanú vodu a na chlp presne meranú teplotu. Môžete si ich
pozrieť v akcii na niektorej z famóznych čajových degustácií, na ktorých
predstavujú tie najkvalitnejšie exotické čaje sveta. Užijete si to aj v prípade, že nie ste žiadny čajový expert: Avra Kehdabra totiž neplaší hostí
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Grosslingova 49
pátosom a dramatickými rituálmi. Budete sa tu cítiť uvoľnene, aj keď si
doma varíte akurát tak kamilkový. Okrem fajných čajov v čajovni nájdete
tiež zaujímavé knižky, ktoré sa dajú požičať i kúpiť, a povráva sa, že mávajú aj nebezpečne dobré koláče.

#books #folk concerts #tea
tastings #homemade cakes #cozy
#good for a lazy afternoon

PO – PI 07:30 – 22:00
SO – NE 14:00 – 23:00
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ČAJ A KÁVA
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Táto kaviareň vám zaručene neunikne – je totiž nepretržite obložená
vysmiatym davom povzbudzujúcim svižnú obsluhu, ktorá roznáša hory
espressa, latté a cappuccina, a k tomu vraj široko-ďaleko najlepšie croissanty. Vespa neodolateľne priťahuje fanúšikov silnej talianskej kávy, ktorí
sa húfne zhromažďujú na neveľkej slnečnej terase bez ohľadu na číslo
na teplomeri. Jednoduchý interiér dobre ladí s prístupom personálu:
nenosí sa tu žiadna naškrobenosť, len priateľské úsmevy a neformálna
pohostinnosť. Môžete si posedieť, dať si kafe, pokecať so susedmi pri
vedľajšom stole, pozrieť si futbalový zápas. A čo viac vám treba? Aha, ešte
čosi: ceny sú úplne fantastické… Bravo, Vespa!

POskovská 1
#breakfast #buzz #strong coffee
#budget #great croissants
32

PO – NE 07:00 – 21:00

ČAJ A KÁVA

Celkom prvá bola túžba po kaviarničke s newyorskou dušou. Malé raňajkové miestečko s vlastnou osobnosťou a priateľským personálom, ktorý
si pamätá, aké obľubujete cappuccino. Nič príliš nóbl, len dobré kafe
a niečo na zahryznutie. Namiesto čakania si majitelia zvolili náročnejšiu
cestu: otvorili si vlastnú kaviareň priamo pri ústí električkového tunela
vedúceho do Karlovej Vsi. Odvtedy Kava.Bar očaril bezpočet miestnych
kávomilcov svojím milým interiérom zaliatym denným svetlom a uvoľne-
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Skalná 1

nou náladou priamo z Brooklynu. Môžete tu vysedávať na barových stoličkách, pri jednom z umelecky polepených stolov, alebo vonku na drevenej lavičke, ak počasie dovolí. Dajte si precízne premakané macchiatto
a kus šťavnatého domáceho koláča a pozorujte rušný svet za oknami.
A ak si potrpíte na zdravú stravu, majú aj nepečené vegánske dezerty.

#cozy #great for a chat with friends
#raw cakes #friendly staff
#healthy snacks #good atmosphere

PO – NE 08:00 – 22:00
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ČAJ A KÁVA
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Kaviarne nášho regiónu často ignorujú hostí, ktorí sa snažia byť fit:
koláče sú presladené, o káve bez kofeínu ani nepočuli, ak požiadate
o sójové mlieko, možno vás aj vysmejú. Skvelé Café W na konci Grösslingovej ulice sa pevne rozhodlo postarať sa aj o tých najzdravšie žijúcich
hostí – v ponuke majú bio čaje, super-zdravé šaláty, dokonca aj nepečené
koláčiky. Čerstvé pečivo pekne dopĺňajú zeleninové polievky. To všetko
dostanete v nekonvenčnom, svetlom interiéri s nádychom škandinávskej
estetiky, podávané dobre vyškoleným a diskrétnym personálom. A teraz
sa podržte: kávu majú úplne fantastickú, od silného pressa až po hladké, krémové macchiatto; tunajší baristi presne poznajú zásady správnej
prípravy. Čo by vám tu mohlo chýbať? Ťažko nájdete lepšie miesto na
príjemné dopoludnie strávené s novinami či pokecom s kamarátmi.

Grösslingová 62
#coffee #organic tea
#soup #pet friendly
#friendly staff #cute interior
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PO – PI
SO
NE

07:00 – 22:00
09:00 – 22:00
13:00 – 20:00

ČAJ A KÁVA

Pán Králiček je nefalšovaný milovník kávy, ktorý prináša horúci čierny
nápoj svojim hojným fanúšikom priamo do ulíc Bratislavy. Jeho retro
trojkolka hrdo nesie supersilnú mašinu Francino, priamo zodpovednú
za množstvo kofeínových úsmevov šťastných každodenných zákazníkov.
Čerstvo pražené čarovné kávové bôby pochádzajú z Papuy-Novej Guiney a zamestnanci Pána Králička vedia nielen to, ako z nich pripraviť
poriadne ristretto, ale aj ako príjemne a umne konverzovať. Radi vás poučia o všetkom možnom, čo súvisí s kávou. Vozík nájdete od pondelka do
piatku na Poštovej ulici, cez víkendy na brehu rieky.
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Horúca konkurencia Pána Králička tiež jazdí na kolesách. Coffee Brothers
si získali slávu rýchlo, stačilo rozmiestniť starodávne vozíky po meste
a začať nalievať kávu rovnako dobrú ako ich predchodcovia. Pridali
k tomu ešte retro kostýmy a stroj, ktorý pôsobí ako z dôb dávno minulých,
a bolo to. Kávových Bratov postretnete zvyčajne na začiatku Laurinskej
ulice pri Kamennom námestí. Radi vám urobia aj latté bez kofeínu!

#coffee #take-away #decaf #street vendors #top quality #espressos
35

UMENIE A DIZAJN
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Dobre známa centrálna galéria je určená najmä ako výstavný priestor
pre bratislavskú Vysokú školu výtvarných umení, no niektoré exhibície
prinášajú aj zaujímavých súčasných umelcov z iných výtvarných škôl Európy. Výstavy sa obmieňajú raz mesačne a zvyčajne extrémne vydarené
vernisáže sú magnetom pre živé jadro miestnej mladej umeleckej scény.
Ak sem zájdete, môžete sa osobne stretnúť s tým najlepším, čo sa práve
rodí na lokálnej výtvarnej scéne.
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#art #gallery #art academy
#contemporary art
#exhibitions #education

Hviezdoslavovo nám. 18
UT
12:00 – 19:00
ST
10:00 – 17:00
ŠT
12:00 – 19:00
PI – NE 10:00 – 17:00

Priestranná galéria Satelit predstavuje čosi ako Mekku slovenského dizajnu: prináša prednášky, workshopy, výstavy, organizuje dizajnové
súťaže, poskytuje konzultácie a pripravuje rôzne eventy zamerané na
vzdelávanie o histórii dizajnu i propagáciu mladých začínajúcich tvorcov.
Centrum nielen hrdo podporuje nádejných miestnych umelcov, ale vydáva aj vlastný uznávaný časopis Designum, ktorý si priamo v priestoroch
galérie môžete zakúpiť. Výstavy v Satelite sú premyslene koncipované
tak, aby boli zaujímavé a prístupné okrem odbornej verejnosti aj pre širokú verejnosť. Navštíviť ho môžete v odpoludňajších hodinách od utorka
do nedele.

#gallery #art #design #graphic
design #exhibitions #education
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Hurbanove kasárne,
Kollárovo nám. 10
UT – NE 13:00 – 18:00

UMENIE A DIZAJN

Čarovná baroková záhrada je obľúbeným miestom na športovanie, pokojné prechádzky a povaľovanie sa na tráve od skorej jari do neskorej
jesene. Zaujíma všemožné skupiny návštevníkov: stretnete tu neúnavných bežcov, milovníkov lietajúcich tanierov, rodičov i jogínov, sú tu
študenti i knihomoli zabratí v románoch a časopisoch voľne dostupných
v drobnej krytej knižnici. V lete Medická ochotne otvára svoju zelenú náruč folkovým koncertom, divadlám, cirkusovým vystúpeniam a občasným blším trhom s príjemnou komunitnou atmoškou. Je tu aj kamenná
kaviareň a čajovňa a pred vchodom do záhrady stojí niekoľko stánkov
s čerstvým ovocím a zeleninou od drobných pestovateľov. A nezabudnite
si dať niečo neodolateľne voňavé a chutné od jedného z pojazdných autobusov s teplým pouličným jedlom.
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Blumentálska 10/A
PO – NE 07:00 – 19:00 (APR – SEP)
PO – NE 10:00 – 18:00 (OKT – MAR)

Môžete nám veriť – v Authentic Slovakia nedostanete iba takú obyčajnú
prehliadku Slovenska. Chalani v pozadí tohto projektu totiž okrem histórie krajiny poznajú aj miesta, na ktoré len tak náhodou nenaďabíte.
Aby turistom sprostredkovali poriadne intenzívny zážitok, vezmú ich na
vzrušujúci výlet po tajomstvách Bratislavy a okolia s originálnym výkladom, ktorý spolu s návštevou fascinujúcich lokácií objasňuje súvislosti
minulé i súčasné, známe iba skutočne zasväteným. K tomu všetkému
dostanete ochutnávku typických slovenských sladkostí a povozíte sa na
staručkom aute, aby bol autentický zážitok kompletný. Ak chcete preniknúť do tajov Bratislavy trochu netradičným spôsobom, pozrite si ponuku tejto nevšednej cestovky na webe.

#tour of town #off the beaten
path #unique #hidden spots
#authentic #adventure

www.authenticslovakia.com
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NÁKUPY
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Ak vás zaujíma dobrá hudba, fotenie a bicyklovanie, presne pre vás je tu
Slowatch! Pôvodne vznikla táto kamarátska iniciatíva ako vtipný spoločný
názov kolektívnej výstavy. Slovná hračka sa ujala a o pár rokov sa otváral
kamenný obchod s všemožným tovarom, pričom predajňa zároveň slúži
ako platforma na stretávanie ľudí s rovnakou krvnou skupinou. Nájdete
tu okrem bicyklov a oblečenia aj známych DJov, priaznivcov street artu
a samozrejme zarytých mestských cyklistov; popri predaji vecičiek
Slowatch aktívne podporuje mladých umelcov a organizuje neprekonateľné žúry. Zabehnite si k nim po nové tenisky, originálne tričko alebo
lomo foťák, alebo len tak pokecať so zaujímavými ľuďmi.

Laurinská 19

#bike shop #urban style #photography
#street art #parties #fixed gear
38

UT – PI 11:00 – 19:00
SO
13:00 – 19:00

NÁKUPY

Dizajnový obchodík Slávica ponúka vzácnu možnosť kúpiť si niečo
originálne, zaujímavé a zároveň cenovo dostupné. Ak vás nudí oblečenie
a doplnky z veľkých odevných sietí, Slávica má pre vás všetko od atypických šperkov a šiat cez notesy až po netuctové bytové dekorácie, vytvorené prevažne slovenskými umelcami. Majiteľka predajne dizajnérka
Ivica Sláviková neúnavne vkusne dopĺňa svoju predajnú zbierku novými
úlovkami. Pravidelne tiež organizuje šialene populárne dizajnové eventy
Slávičaj spojené s prednáškami, diskusiami o dizajne a koncertmi vychádzajúcich hudobných hviezd. Ivica skutočne vie, ako na to.
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KC Dunaj, Nedbalova 3

#jewelry #accessories #fashion #original
designs #Slovak designers #gifts
PO – NE 14:00 – 22:00
39

NÁKUPY
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Stačí sa prejsť po meste a stretnete hneď niekoľko ľudí v tričkách z Kompotu. Alebo zbadáte nákupnú tašku s folkórne ladenou, vtipnou potlačou. Nedá sa im vyhnúť! Asi preto, že pôvodná slovenská značka Kompot
presne vie, ako inteligentne využiť novodobé „porekadlá“, či brnknúť na
nostalgickú strunu a pripomenúť nám knižky a televízne programy, pri
ktorých sme vyrastali. Vtipne tak zachytávajú ducha doby a masy fanúšikov sa im odmeňujú hromadným nákupom humorných kusov oblečenia pre dospelých i pre deti, originálne balených v zaváracích pohároch.
Tričká sú kvalitné a sú dostupné v mnohých pekných farbách. Kompot
je skvelá voľba, ak hľadáte nekomplikovaný darček, ktorý ocení každý so
zmyslom pre humor.

Laurinská 19

#clothing #gifts #design studio
#t-shirts #tote bags #kids’s clothes
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UT – PI
SO

10:30 – 19:00
10:00 – 18:00

www.bagoclassical.sk

Bratislava Goes Classical je nový portál,
prezentujúci jedinečný a bohatý umelecký
program v oblasti klasickej hudby konajúci
sa v Bratislave, hlavnom meste kultúry.
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KOMUNITNÉ MIESTA
32

Nádherná historická budova v centre mesta sa celé desaťročia trápila
s funkčným, udržateľným konceptom. Teraz sa však konečne stala stabilným domovom pre živú obchodnú a umeleckú scénu vďaka pravidelným
trhom, charitatívnym podujatiam a hudobným vystúpeniam, ktoré
Tržnicu premenili priam na epicentrum mestského komunitného života.
Brány budovy sú otvorené iba počas eventov, vždy si však môžete dať
v dobročinnej kaviarni Dobre&Dobré čaj alebo koláč, ktorý vám ochotne
naservírujú ľudia bez domova. Ak chcete jedinečný priestor Tržnice zažiť
naplno, nevynechajte jeden z pravidelných sobotných trhov, kde si môžete okrem čerstvého ovocia a zeleniny kúpiť ťažšie dostupné bio produkty, syry, víno či med od miestnych farmárov, plus rôzne drobnosti ako
ručne vyrábané mydlo či bezlepkové koláče. A ak sa vám nechce variť,
môžete sa tu rovno najesť v jednom zo stánkov, pričom na svoje si prídu
mäsožravci i vegetariáni. Atmosféra tu býva úžasná.

Námestie SNP 25

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

Tuto je novootvorená kaviareň a komunitný priestor v Starej Tržnici so
zameraním na mladé rodiny s deťmi. Dobre vybavený detský kútik s hromadou hračiek a množstvo špičkových zábavných aj edukačných aktivít
nemajú v Bratislave veľkú konkurenciu. Je tu dokonca aj nábytok pre najmenších, a jedlo bude vašim deckám s veľkou pravdepodobnosťou veľmi
chutiť. Denné menu obsahuje mnoho zeleniny a bio produkty, pričom je
s láskou pripravované nadanou kuchárskou dvojkou Jemine, ktorej záleží
na zdravom a kvalitnom stravovaní. Interiér je veselým mixom nového
aj starého, a aj pre dospelých je Tuto príjemným miestom na pokec pri
niečom dobrom – robia tu napríklad excelentné espresso z výberových
druhov káv.
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Námestie SNP 25

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

PO – ŠT
PI
SO
NE

08:00 – 22:00
08:00 – 24:00
10:00 – 24:00
10:00 – 22:00 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KOMUNITNÉ MIESTA
33

Kontakt sa zrodil vďaka skupinke ľudí, ktorá si potrpí na módu, súčasné
umenie, budovanie komunity a ekologickú udržateľnosť. Dnes býva plný
bohémskych milovníkov krásna, mestských nočných vtákov a vášnivých
znalcov piva. Stroho zariadený, no prívetivý priestor sa rozprestiera na
niekoľkých poschodiach, pričom najviac toho môžete zažiť na prízemí,
v kaviarenskej časti s prísnym industrálnym interiérom a večne plnou
terasou. Klavír, ktorý je voľne k dispozícii verejnosti, pravidelne láka
slušných hráčov, ktorí sa potom starajú o zábavu hostí a okoloidúcich.
Kontakt sa nedávno spojil s talentovaným šéfom susednej reštaurácie
Pod Kamenným Stromom, takže teraz servíruje výnimočné jedlá z nekonvenčných surovín v duchu modernej európskej kuchyne šmrncnutej
tradíciou. Demokratické ceny, svieža atmosféra a dlhočizné otváracie
hodiny zaručujú, že v Kontakte stretnete davy mladých ľudí, pre ktorých
večer západom slnka iba začína.

Ventúrska 12
#alternative #fashion
industry #artsy #community
#good food #good for a night
out #great beer on tap
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PO – ŠT
PI
SO
NE

10:00 – 24:00
10:00 – 02:00
10:00 – 03:00
10:00 – 24:00  

#market #community #great
atmosphere #Slovak food
#pet friendly #kid friendly

KOMUNITNÉ MIESTA

Dobrý trh je udalosť odohrávajúca sa len niekoľkokrát do roka, no jednoznačne stojí aspoň za zmienku. Priťahuje živú, pestrú spoločnosť vďaka bohatej ponuke pouličných chuťoviek, starých aj nových odevov, kníh,
rôznych harabúrd a dokonca aj služieb; predovšetkým však láka mocnou
komunitnou atmosférou. Stopercentne stretnete všetkých známych!
Ráno zvyčajne štartuje pod taktovkou miestnych jogových štúdií, ktoré
prezentujú svoju činnosť „ochutnávkovými“ lekciami na čerstvom vzduchu. Pokračovať môžete raňajkami v podobe voňavého koláča a poriadnej
kávy, potom sa preňúrajte v starých platniach a umeleckých šperkoch,
kúpte si niečo ručne vyrobené a vypočujte si miestnu jazzovú kapelu.
Ak sa počasie zhorší, dajte si s priateľmi pohár vína v niektorej zo spriatelených kaviarní. Deň môžete zakončiť trebárs divadelným predstavením
a vynikajúcou štipľavou klobáskou s pivom. Dobrý trh je excelentnou destináciou aj pre rodičov s deťmi či pre majiteľov zvieratiek.
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www.dobrytrh.sk
45

HUDBA A ZÁBAVA

Jednoduchý, no elegantný interiér pozýva skutočných vínových fanatikov do svojich priestorov na ochutnávku tých najlepších svetových vín,
vrátane raritných kúskov a bio-vína. Dovoľte dobre vyškolenému personálu, aby vám odporučili čosi brilantné z impozantnej kolekcie cenných
fliaš a zobnite si k tomu trochu z chutného domáceho jedla. Ak budete
mať šťastie, ocitnete sa tu na hosťovaní jedného z talentovaných šéfkuchárov, ktorí si občas požičajú Brunovu kuchyňu a po celý večer čarujú
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Rudnayovo námestie 2

pre hostí niečo špeciálne. Alebo príďte na jeden zo slávnych ochutnávkových vínnych žúrov, ktoré vás presvedčia, že degustácie nemusia byť
ani strnulé, ani nudné: Bruno jednoducho vie, ako pobaviť. Nie je práve
najlacnejší, ale bezpochyby stojí za to.

#wine #tastings #good food #great
for groups #wine parties #classy
46

PO
16:00 – 22:00
UT – NE 11:00 – 22:00

HUDBA A ZÁBAVA

Vedeli ste, že nemusíte byť milionár v strednom veku, aby ste si mohli
užívať dobré víno? Tento rozmarný podnik v podzemí pravidelne hostí koncerty a DJské hrania cielené na mladé publikum, pričom hlavnú
hviezdu predstavuje kvalitné biele a červené. Široký výber vín z celého
sveta za skvelé ceny sa stará o to, že je tu v piatok a v sobotu večer plno,
takže rezervovať si stôl je zaiste dobrý nápad. Keďže v Spirit of Wine býva
cez víkendy naozaj živo, otvorené majú až do druhej ráno a je tu vždy výborná zábava. K drinku si môžete objednať syrový tanier, či už pijete víno
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Obchodná 31

alebo cenovo ústretové destiláty. Fajčenie je povolené, a ak sa túžite zamiešať medzi skutočne veselú vinársku bandu, ste na správnom mieste.

#wine #affordable #tastings
#long opening hours #young
crowd #smoking allowed

UT – SO 14:00 – 02:00
47

HUDBA A ZÁBAVA

Národný salón vín je výnimočný, elegantný priestor, ktorý si dáva za
úlohu šírenie posolstva o prednostiach kvalitných vín zo slovenského regiónu. Ponúka degustácie a vzdelávanie pre vínových znalcov
i laických nadšencov, pričom ochutnávky sú prístupné širokej verejnosti.
Vždy na nich môžete vyskúšať 2, 4, 8 alebo neobmedzený počet vzoriek;
samozrejme aj s odborným výkladom. Krásne vystavené fľašky si môžete nielen prezrieť, ale aj kúpiť, rovnako ako rôzne knihy o víne. Fanúšikovia dobrého vína neurobia chybu, ak sem občas zájdu na koštovku.
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Apponyiho palác - Múzeum vinohradníctva, Radničná 1

#wine #sampling #tastings
#serious wine lovers #classy #pricey
48

UT – NE 11:00 – 18:00

HUDBA A ZÁBAVA

Dajte si malinovku alebo sajder spolu s krásnou mladou klientelou Dunaja, medzinárodného nočného uzla s line-upom nahusteným hudbou
a žúrmi každý deň v týždni. Pôsobivá terasa s nádherným výhľadom
kompenzuje trochu slabšiu ponuku nápojov a dlhé čakanie na drinky.
Vstupné a pitie však patria medzi najlacnejšie v meste, takže sa tu stretáva prevažne mládež. Program je pestrý: festivaly, koncerty, party,
prednášky, hry, trhy aj filmové večery; neuveriteľne populárne balkánske a swingové žúry sú zvyčajne beznádejne vypredané, takže si radšej
zabezpečte lístky vopred. V svetlej, priestrannej galérii bývajú tiež skvelé
hodiny jogy a v tej istej budove sídli aj dizajnový obchodík Slávica.
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Nedbalova 3

#young crowd #cheap #parties
#community spot #yoga #open daily

PO – NE 14:00 – 04:00
49

HUDBA A ZÁBAVA
38

Hrad sme obehli, pozreli sme si Starú radnicu aj všetky kostoly… je čas
stretnúť Bratislavčanov! Čert má za sebou tamer dve dekády histórie,
napodiv je však stále rovnako mladý a svieži, ako keď ho otvárali. Bar je
dekorovaný diabolskými hlavami a končatinami, servíruje sa jednoduché
jedlo a lacné pitie, plus správne napenené čapované. Čím pokročilejšia večerná hodina večerná, tým je tu rušnejšie; hlboko v noci je Čert
permanentne zahustený poskakujúcimi, uvoľnenými členmi miestnej
hiphopovej a snowboardovej komunity. Ak máte chuť poriadne si zažúrovať, no nechce sa vám do klubu, Čert je pre vás ako stvorený. A pozor
na drinky, sú mocné!

Beblavého 2

#nightlife #drinks #locals #genius
loci #affordable #shots #fun
50

PO – UT
ST – ŠT
PI – SO
NE

13:00 – 24:00
14:00 – 24:00
14:00 – 03:00
14:00 – 24:00  

HUDBA A ZÁBAVA

Nu Spirit Bar práve oslávil trinásť rokov zdarného fungovania, čo je na
premenlivej a nestálej barovej scéne mesta samo osebe slušný úspech.
Kým ostatné podniky rýchlo vylietajú z módy, Nu Spirit si už viac ako dekádu udržiava stabilnú pozíciu ako ideálna destinácia milovníkov kvalitnej hudby, zvuku a žúrovania. Pôvodne známa pod menom Budha Bar,
táto atypická podzemná „koktailová čajovňa“ si rýchlo získala fanúšikov
vďaka svojmu neprekonateľnému line-upu: DJi za mixom sú spravidla
smotánkou svetovej hudobnej scény, pričom žánre sa pohybujú od minimal house cez old-school soul a hiphop až po funky a nujazz. To najlepšie
je na Nu Spirite jeho nikdy nekončiaca party atmosféra – nájdete tu pestrý, priateľský a vysmiaty dav takmer každý večer v týždni.
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Medená 16  

#underground #great for music
lovers #great for night owls #good
vibes #cocktails #superb music

PO – PI
SO
NE

10:00 – 03:00
17:00 – 03:00
17:00 – 01:00
51

HUDBA A ZÁBAVA
40

Špičkové miestne pivá, priateľské ceny, dlhé otváracie hodiny. Takto
nejako si predstavujeme barové nebo! Papichulo spĺňa všetky základné
požiadavky a ešte aj nejaké naviac: organizuje skvelé house parties aj
beer pong, pravidelne ponúka zľavy na drinky a má pôvabnú letnú terasku ukrytú pred očami okoloidúcich. Obýva priestory pôvodne obsadené
verejnými záchodmi, a keďže je tak trochu „utajené“, nájdu ho len skutočne zasvätení. Papichulo láka bezstarostnú klientelu, ktorá sem chodí na
karaoke, žúry s elektronickou hudbou a športové prenosy. A ak by vám
to nestačilo – happy hour tu trvá tri hodiny!

Americké námestie

#local beers #secret premises
#affordable #house parties
#happy hour #laid back #cash only
52

PO – ŠT 17:00 – 03:00
PI – SO 17:00 – 05:00

Ganesh Utsav
Vysoká 2/A
PO – NE 10:00 – 22:00

Huy Vege
Kolárska 8
PO – PI 10:00 – 19:00
SO
10:00 – 12:00

Góvinda
Obchodná 30
PO – PI 11:00 – 19:00
SO
12:00 – 17:00

Funki Punki
Klariská 12
PO – ŠT 10:00 – 23:00
PI
10:00 – 00:00
SO
12:00 – 00:00
PI
12:00 – 22:00
Nedbalova 12
PO – PI 11:00 – 18:00

Veg life
Metropol, Mickiewiczova 18  
PO – PI 11:00 –19:00   

VEGE A BEZLEPKOVÉ

Lucy‘s Vegan Food
Malý Trh 2
PO – PI 11:00 – 15:00

Biopark
EUROVEA Bratislava,
Pribinova 8  
PO – NE 11:00 – 19:00  

Moshi Moshi
Panenská 24
PO – PI 10:30 – 21:00
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