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GASTROnómia
ÚVOD
Okrem prírodných a kultúrnych podmienok sú pre rozvoj cestovného ruchu v jednotlivých regiónoch dôležité aj predpoklady vo forme ubytovacích a stravovacích možností. Práve
ubytovacie zariadenia ponúkajú návštevníkom spravidla aj
možnosť stravovania. Návštevníci Žiliny, ktorí si potrpia na jedlá
pripravené z čerstvých a kvalitných surovín, si môžu vybrať z ponuky žilinských štvorhviezdičkových hotelov. Reštaurácie týchto
podnikov sa orientujú na kvalitnú gastronómiu. Pri nákupe
surovín často využívajú regionálnych dodávateľov a sezónne
produkty. Za touto ponukou nezaostávajú ani niektoré žilinské
reštaurácie. Stravovacie služby poskytujú aj ďalšie hotely a penzióny v Žiline a v Rajeckých Tepliciach.
Okrem nich nájdete v týchto mestách a ich blízkom okolí široký
výber zariadení zameraných hlavne na poskytovanie gastronomických služieb. Po viacerých zmenách sa ich sieť postupne stabilizuje, niektoré podniky už stavajú na dlhoročnej tradícii a špecifických službách. Najviac gastronomických zariadení nájdete
v meste Žilina, nasledujú Rajecké Teplice. Niekoľko možností
na stravovanie máte aj v obciach v okolí Žiliny. Ponuka a orientácia podnikov je naozaj široká, od tradičných slovenských
jedál až po exotické špeciality. To isté platí aj o zaradení jednotlivých reštaurácií. Od podnikov poskytujúcich luxusné prostredie a prvotriedne služby až po takzvané ľudové jedálne, kde
si jedlo vezmete na podnos, zaplatíte a odnesiete si ho k stolu.
So špecifickou gastronómiou spojenou s regiónom Horné Považie sa môžete zoznámiť aj na vybraných kultúrno-spoločenských podujatiach, ktoré organizuje mesto Žilina – Stredoveký
deň, Staromestské slávnosti, Vianočné trhy a ďalších.
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Villa Nečas
Názov zariadenia: Villa Nečas
Adresa: Pri Celulózke 3494, 011 61 Žilina
Kontakty: tel.: +421 41 509 10 01, +421 918 980 084
villanecas@villanecas.sk, www.villanecas.sk

Reštaurácia Villa Nečas získala ocenenie Najlepšia
reštaurácia v Žilinskom kraji 2014. Výbornú gastronómiu
si môže návštevník vychutnať v reštaurácii alebo v pod
zemnej vinotéke s pôvodným klenbovým stropom. Vinotéka, vďaka jej rozlohe, dispozičnému usporiadaniu a technickému vybaveniu je využívaná najmä na súkromné, firemné
a rodinné podujatia alebo na ochutnávku vín.
Ponuka jedál je v súlade s najnovšími trendmi v gas
tronómii a ponukou sezónnych potravín. V reštaurácii sa podáva obedové menu obľúbenou bufetovou formou s veľkým výberom zeleninových šalátov a hlavných
chodov. Reštaurácia sa pýši aj ďalšími významnými oceneniami, ako napríklad zlatou medailou LIVE COOKING
Danubius Gastro 2013 či striebornou medailou POÉZIA
V KUCHYNI Danubius Gastro 2013.
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reštaurácia
Boutique Hotela

Dubná Skala
Názov zariadenia: Boutique Hotel Dubná Skala
Adresa: J. M. Hurbana 345/8, 010 01 Žilina
Kontakty: tel.: +421 41 507 91 00, fax: +421 41 507 91 01
hoteldubnaskala@doxx.sk, www.hoteldubnaskala.sk

Reštaurácia Hotela Dubná Skala je obľúbená vďaka krea
tívnej zážitkovej gastronómii. Získala už niekoľko pres
tížnych ocenení. Nachádza sa v príjemných klenbových priestoroch s celkovou kapacitou 68 miest.
Na každú sezónu pripravuje á la carte menu, v ktorom
dominujú ingrediencie typické pre dané obdobie. Jedál
ny lístok vychádza z talianskej a časti francúzskej kuchy
ne, nájdete v ňom ľahko stráviteľné jedlá pripravované vždy
z čerstvých sezónnych surovín. Nechýba ani príprava jedál
priamo pri stole, domáci chlieb či čokoládové bonbóny.
Originálnu vôňu a chuť dodávajú jedlám čerstvé bylinky,
ktoré sa pestujú priamo v priestoroch hotela.
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Trattoria
Názov zariadenia: Trattoria
Adresa: Jozefa Vuruma 145/5, 010 01 Žilina
Kontakty: tel.: +421 41 564 35 55, +421 902 733 711
www.dobree.sk

Trattoria je jedna z najlepších reštaurácii v Žiline, v ktorej
si návštevník môže pochutiť nielen na talianskych špecialitách, ale aj na medzinárodnej a slovenskej kuchyni. Reštaurácia ponúka rôzne predjedlá, mäsité aj bezmäsité jedlá, šaláty,
cestoviny a pizzu, avšak najznámejšia je svojimi grilovaný
mi špecialitami.
Kapacita reštaurácie je 120 miest, čo umožňuje v reštaurácii
uskutočniť aj menšie alebo stredne veľké spoločenské, firemné alebo rodinné oslavy. Za reštauráciou sa nachádza terasa
s kapacitou ďalších 120 miest.
Medzi zákazníkmi sú veľmi obľúbené aj domáce limoná
dy, ľadové čaje a tiež široká ponuka domácich dezertov.
Samozrejmosťou je vínna karta, z ktorej si vie vybrať aj ten najväčší vínny gurmán.
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pizzeria
Vulcano
Názov zariadenia: Pizzeria Vulcano
Adresa: Za plavárňou 3937, 010 01 Žilina
Kontakty: tel.: +421 41 286 12 16, +421 902 421 899
vulcano@vulcano.sk, www.vulcano.sk

Pizzeria Vulcano ponúka svojim návštevníkom špeciality ti
rolskej, talianskej a nemeckej kuchyne, nesmie chýbať ani
vynikajúca pizza. Každý pracovný deň ponúkajú zákazníkom
denné menu v čase od 11.00 do 16.00 hod. Výhodou je ľubovoľná kombinácia polievok a jedál, takže každý zákazník si zostaví svoje denné menu sám. Okrem hlavných jedál ponúkajú aj
množstvo domácich dezertov pripravovaných priamo v kuchyni reštaurácie. Široký je aj sortiment nápojov, posedieť si môžete
pri šálke kvalitnej kávy či pohári pravého talianskeho vína.
Na najmenších návštevníkov čaká detský kútik, v teplejších
mesiacoch majú k dispozícii malé ihrisko vedľa letnej terasy. Medzi výhody patrí bezplatné parkovisko priamo pri budove, v ktorej sa nachádza pizzeria. V tejto budove nájdete takisto wellness
centrum Oasis (saunový svet, bazén, masáže), centrá krásy, kozmetický salón, kadernícky salón, posilňovňu a rad obchodov.
Zákazníci majú k dispozícii aj wifi pripojenie na internet.
gastronómia
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Pivárska bašta
RMUT
Názov zariadenia: Pivárska Bašta RMUT
Adresa: Tulipánová 1, 010 01 Žilina-Bôrik
Kontakty: tel.: +421 914 333 171
info@pivoch.sk, www.pivarskabasta.sk

Reštaurácia Pivárska Bašta RMUT ponúka v atraktívnom prostredí výber najlepších jedál slovenskej i zahraničnej kuchyne
v dokonalej súhre s ponukou skvelých nepasterizovaných
pív malých nezávislých českých pivovarov. Snahou zamestnancov je ponúknuť hosťom čo najpríjemnejší gastronomický
zážitok s takou intenzitou, aby život bez jeho opakovania bol
natrvalo prázdny, fádny a nenaplnený. Garantujeme kvalitu čerstvých surovín, z ktorých pripravujeme jedlá, vynikajúcu chuť
piva, tlačeného kompresorom a pretekajúceho vždy absolútne
čistými rúrkami a v neposlednom rade úsmev a príjemné vystupovanie čašníkov, nielen pri inkasovaní ,,tringeltu“.
Ponúkaný sortiment pív: Vysoký Chlumec 10°, Chodovar
Zlatá jedenástka 11°, Žilinský Frambor Excelent nepasterizovaný, nefiltrovaný 12°, Herold pšeničný nefiltrovaný 12°, Ferdinand 13° polotmavý bylinkový nepasterizovaný špeciál, Kvasar
medový 14° špeciál, Bock polotmavý 19° zimný špeciál.
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Restaurant O2
Názov zariadenia: Restaurant O2
Adresa: Jána Kalinčiaka, 010 01 Žilina
Kontakty: tel.: +421 41 564 03 20, +421 910 968 896
www.restaurant02.sk

Reštaurácia Restaurant O2 nachádzajúca sa v centre mesta
ponúka svojim návštevníkom okrem špecialít medzinárodnej
kuchyne aj tradičné slovenské jedlá. Počas pracovných dní
reštaurácia ponúka denné menu hotových jedál a minút
kové jedlá. Celá reštaurácia je nefajčiarska s bezbariérovým
prístupom.
Reštaurácia má kapacitu 55 miest vnútri a 20 miest na terase. V prípade záujmu zo strany klienta je možné usporiadať
v reštaurácii menšie firemné a rodinné oslavy a svadby. Po dohode je možné objednanie jedál podľa výberu klienta a priamy dovoz na rodinnú oslavu alebo na firemnú akciu do určených priestorov. Pre milovníkov vín je možnosť usporiadania
ochutnávok a prezentácií vín.

gastronómia
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WEGA
Restaurant
Názov zariadenia: WEGA Restaurant
Adresa: Vojtecha Tvrdého 13, 010 01 Žilina
Kontakty: tel.: +421 911 271 002
info@wegarestaurant.sk, www.wegarestaurant.sk

Moderne zariadená reštaurácia v centre Žiliny ponúka možnosť vychutnať si špeciality svojej kuchyne nielen v reštaurácii,
ale aj s dovozom priamo domov. Vzhľadom na iné reštaurácie,
ktoré ponúkajú aj donáškovú službu, reštaurácia Wega ponúka
exkluzívnejšie menu. Svojim klientom ponúka možnosť vybrať
si v čase obedov zo šiestich druhov jedál. Po dohode je personál
reštaurácie schopný dodať až 150 porcií obedov počas jednej
hodiny – samozrejmosťou sú jedlá v reštauračnej kvalite.
Svojim klientom ponúkajú špeciality len z čerstvých surovín, pričom nejde len o bežné produkty, ale aj menej štandardné dru
hy surovín, ako je napríklad klokanie mäso alebo husacina.
Kapacita reštaurácie je 60 miest, takže v prípade záujmu
o súkromné alebo firemné oslavy je možná dohoda uzavretej
spoločnosti. Reštaurácia disponuje terasou s kapacitou 20 miest
a samostatnou miestnosťou – salónikom s kapacitou 35 miest.

09

gastronómia

reštaurácia
VIX
Názov zariadenia: Reštaurácia VIX
Adresa: Sládkovičova 164/3, 010 01 Žilina
Kontakty: tel.: +421 41 562 64 01, +421 903 502 177
restaurant@vix.sk, www.vixrestaurant.sk

V blízkosti historického centra sa nachádza štýlová reštaurácia
VIX, v ktorej si každý návštevník nájde svoje obľúbené miesto.
Reštaurácia ponúka variabilné priestory na organizáciu firemných akcií, porady a obchodné prezentácie, rôzne školenia,
bankety, semináre a konferencie alebo rodinné stretnutia.
Gastronomické špeciality reštaurácie VIX, ktoré sú pripravované skúseným tímom kuchárov, ponúkajú skvelý chuťový zážitok. Návštevník nájde v ponuke jedlá nielen z domácej a medzinárodnej kuchyne, ale aj originálne, tradičné a zahraničné
špeciality. Priamo pri stole pred hosťami pripravia flambo
vané jedlá. Reštaurácia disponuje samostatnou kaviarňou.
Reštaurácia má kapacitu 200 miest, je rozdelená na fajčiarsku a nefajčiarsku zónu, terasu s kapacitou 80 miest a samostatný salónik s kapacitou 30 miest.

gastronómia
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PIZZERIA
CAROLINA
Názov zariadenia: Pizzeria Carolina
Adresa: Národná 17, 010 01 Žilina
Kontakty: tel.: +421 41 500 30 30
www.pizzacarolina.sk

Pizzeria Carolina, nachádzajúca sa len pár krokov od železničnej stanice, ponúka svojim návštevníkom široký výber
pizze a cestovín. Vo svojej ponuke má až 62 rôznych druhov
pizze, 20 rôznych druhov cestovín a tiež veľký výber ša
látov a iných druhov jedál a 20 rôznych druhov mieša
ných nápojov.
Reštaurácia je rozdelená na nefajčiarsku a na fajčiarsku
časť, ktorej súčasťou je odsávanie. Kapacita reštaurácie je 110
miest. V prípade záujmu a rezervácie je možné v reštaurácii
realizovať súkromné alebo firemné posedenia. V letnom období je návštevníkom k dispozícii priestor letnej terasy.
Reštaurácia Carolina myslí aj na svojich najmladších náv
števníkov, z toho dôvodu sú rodičom k dispozícii detské stoličky,
prípadne detský kútik.
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Reštaurácia
Koliba
Názov zariadenia: Reštaurácia Koliba (Penzión Daniela)
Adresa: Osloboditeľov 83, 013 13 Rajecké Teplice
Kontakty: tel.: +421 905 273 398, +421 41 549 35 28
info@penzionrajecketeplice.sk, www.penzionrajecketeplice.sk

Reštaurácia Koliba sa nachádza v centre Rajeckých Teplíc
a svojím vzhľadom dokáže zaujať nie jedného návštevníka.
Reštaurácia je zariadená v tradičnom štýle, je dekorovaná drevenými prvkami a holými drevenými trámami. Kapacita reštaurácie je 42 miest. Súčasťou reštaurácie je aj terasa a salónik s kapacitou 12 miest.
Návštevníci reštaurácie sa môžu nechať zlákať jedlami tra
dičnej slovenskej kuchyne, ako sú pečené kolená, zabíjačkové
jedlá, pečená kačica s lokšami alebo tradičné domáce slovenské bryndzové halušky. Okrem tradičných slovenských jedál si
návštevník môže pochutnať aj na jedlách z hydiny, bravčového
a hovädzieho mäsa alebo rýb.

gastronómia
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Reštaurácia
Marco
Názov zariadenia: Reštaurácia Marco
Adresa: Rudolfa Súľovského 633, 013 13 Rajecké Teplice
Kontakty: tel.: +421 903 060 670, +421 41 549 30 93
info@mlynarka.sk, www.mlynarka.sk/sk/pizzeria-marco/

Reštaurácia Marco sa nachádza v centre Rajeckých Teplíc
v priestoroch penziónu Marco. Svojim návštevníkom ponúka
sortiment jedál zo slovenskej kuchyne, originálne pizze, ako aj
široký výber nealkoholických a alkoholických nápojov, vrátane
vína. Môžete si vybrať z ponuky špecialít á la carte, rôzne
druhy pizze, grilované špeciality, ako aj tradičnú sloven
skú kuchyňu.
Reštaurácia víta svojich hostí v novom, útulnom interiéri. V letnom období máte možnosť posedieť si na prie
strannej terase. Tento príjemný zážitok si môžete vychutnať
v každom počasí.
Priestory reštaurácie sú vám k dispozícii aj v prípade, že organizujete firemnú alebo súkromnú oslavu.

13

gastronómia

Reštaurácia
Meritto
Názov zariadenia: Reštaurácia Meritto
Adresa: Rudolfa Súľovského 101, 013 13 Rajecké Teplice
Kontakty: tel.: +421 911 669 966, +421 41 549 45 44
restaurant@meritto.sk, www.meritto.sk

Reštaurácia Meritto sa nachádza v priestoroch apartmánov
Meritto priamo v centre Rajeckých Teplíc, približne 30 metrov
od kúpeľného domu Aphrodite. Svojim návštevníkom ponúka
starostlivo pripravené jedlá z čerstvých surovín, chrumkavú pizzu pečenú na dreve v kameninovej peci.
Okrem vynikajúcich celoročných špecialít reštaurácia po
núka možnosť tematických večerov a sezónne jedlá podávané v krytej záhradnej terase s detských kútikom, ktorá má
kapacitu 80 miest. Kapacita reštaurácie je 46 miest, v prípade
súkromných osláv môžu návštevníci reštaurácie využiť salónik
s kapacitou 17 miest.
Celá prevádzka reštaurácie je bezbariérová, pri objekte sa
nachádza bezplatné parkovisko.

gastronómia

14

Slnečný
pavilón
Názov zariadenia: Slnečný pavilón
Adresa: M. R. Štefánika 75, 013 13 Rajecké Teplice
Kontakty: tel.: +421 915 094 597, +421 908 700 716
info@slnecnypavilon.sk, www.slnecnypavilon.sk

Reštaurácia Slnečný pavilón sa nachádza v tichej lokalite Rajeckých Teplíc oproti hotelu Diplomat v blízkosti centra mesta
a kúpeľov Rajecké Teplice. Pôvodne objekt patril chate Kamarát, ktorú celú zrekonštruovali. Hostia majú k dispozícii upravený areál záhrady s detským kútikom, altánkom a pódiom,
ktorý slúži nielen pre kultúrno-spoločenské akcie, ale aj pre
svadobné obrady.
Návštevníci si môžu v reštaurácii pochutiť na výbornom
jedle a vynikajúcom víne. V prípade uskutočnenia súkromných alebo firemných osláv a večierkov sú hosťom k dispozícii
nielen priestory reštaurácie, ale aj priateľský a vždy usmiaty
personál. V prípade záujmu o súkromnú alebo firemnú oslavu môžu využiť priestory salónika, pri dobrom počasí aj terasu
s kapacitou 30 miest.
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Voyage Voyage reštaurácia
Adresa: Mariánske námestie 191, 010 01 Žilina
Tel.: +421 905 887 223
E-mail: voyagevoyage@voyagevoyage.sk Web: www.voyagevoyage.sk

reštaurácia Radničná
Adresa: Mariánske námestie 28, 010 01 Žilina
Tel.: +421 41 270 28 24, +421 918 684 385
E-mail: radnicna@radnicna.sk Web: www.radnicna.sk

Penzión Kamélia
Adresa: Tajovského 1991/1, 010 01 Žilina
Tel.: +421 41 700 28 52, +421 41 700 28 53 Fax: +421 41 700 28 54
E-mail: info@penzionkamelia.sk Web: www.penzionkamelia.sk

Villa Budatín PENZIÓN
Adresa: Stará hradská 29, 010 03 Žilina
Tel.: +421 915 080 858
E-mail: info@villabudatin.com Web: www.villabudatin.com

Street Life
Adresa: M. R. Štefánika 840/41, 010 01 Žilina
Tel.: +421 910 952 400
E-mail: streetlife@gastrofun.sk Web: www.gastrofun.sk

Reštaurácia na Bráne
Adresa: Bottova 10, 010 10 Žilina
Tel.: +421 41 562 08 32

Reštaurácia GUSTO
Adresa: Námestie Ľ. Štúra, OC Aupark, 010 01 Žilina
Tel.: +421 911 960 307
Web: www.dobree.sk

Reštaurácia Indián
Adresa: Kysucká 4, 010 01 Žilina
Tel.: +421 910 119 685
Web: www.indian.sk

Hostinec u Pltníka
Adresa: Rajecká cesta 395, 013 13 Rajecké Teplice-Poluvsie
Tel.: +421 41 549 39 27, +421 903 131 263
E-mail: upltnika@upltnika.sk Web: www.upltnika.sk

Motorest Mlynárka
Adresa: Pri Rajčianke 2880/1, 013 13 Rajecké Teplice
Tel.: +421 41 549 31 64
E-mail: info@mlynarka.sk Web: www.mlynarka.sk
gastronómia
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MAPA regiónu
HORNÉ POVAŽIE
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LEGENDA
Diaľnice vo výstavbe /
plánované diaľnice
Diaľnica
Dvojprúdová cesta
Cesty I. triedy
Cesty II. triedy
Cesty III. triedy
Železnica
Vodné toky
Vodné plochy
Obývaná časť

PL
ŠENOV

BIELSKO-BIAŁA

CZ

VRATIMOV
BRUŠPERK

SZCZYRK

SK

FRÝDEK-MÍSTEK
FRÝDLANT
NAD OSTRAVICÍ

SUCHA BESKIDZKA

ŻYWIEC

ČADCA

JORDANÓW

NÁMESTOVO

TURZOVKA
KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
BYTČA
ŽILINA
RAJECKÉ TEPLICE
RAJEC

gastronómia
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www.zilina.sk
www.zastranie.sk
www.lietava.info
www.lietavskalucka.sk
www.rajecke-teplice.sk
www.obecporubka.sk
www.tikzilina.eu
www.rajeckapohoda.sk

