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restavracija

hrana organizirana s 
pomočjo cateringa

ročni nogomet

tenis igrišče

parkirišče za 
avtodome

možnost 
ribolova

kampiranjesavna

dostop do 
interneta

možen ogled 
domačih živali

parkirišče za 
avtobuse

število sedežev 
znotraj

tereni za 
pohodništvo

prodaja domačih 
izdelkov

biljard

igrala za otroke

alkoholne pijače

športna igrišča

26 število ležišč

število sedežev 
zunaj

preprosto opremljene sobe s skupno 
kopalnico in WC

dobra ponudba kmetije, preprosto 
opremljene sobe (najmanj polovica jih ima 
lastno kopalnico in WC)

zelo dobra ponudba kmetije, dobro 
opremljene sobe (večina z lastno kopalnico in 
WC)

Ponuja zanimivo in aktivno preživljanje 
počitnic tudi takrat, ko pridejo otroci na 
kmetijo brez spremstva staršev, najpogosteje 
s svojimi vzgojitelji. Programi bivanja na 
kmetiji vključujejo spoznavanje narave in dela 
na kmetiji ter animirano igro pod skrbnim 
vodstvom vzgojiteljev ali drugih strokovno 
usposobljenih oseb.

Kakovost storitev na turističnih kmetijah z nastanitvijo je 
označena z jabolki. Več jabolk zagotavlja višjo kakovost. 
Z označitvijo kakovosti je izražena urejenost kmetije kot 
celote, poudarek je namenjen urejenosti prostorov, kjer 
se zadržujejo gostje, vključena pa je tudi kakovost in 
pestrost jedi in pijač ter izbira možnosti za preživljanje 
prostega časa.

2 3

turizem v zidanicah - TVZ



Bizeljsko-Sremiška vinsko turistična cesta z okolico

Gornjedolenjska vinsko turistična cesta z okolico

Sevnica in Boštanj z okolico
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Gostišče Dolinšek, Vrh pri Boštanju 23, 8294 Boštanj

+386 7 81 41 595
+386 41 685 564
info@gostisce-dolinsek.si
www.gostisce-dolinsek.si

Nudijo vam pestro izbiro 
jedi različnih kuhinj, 
domačo hrano, divjačino 
in nedeljska kosila. Za vas 
pripravljajo kulinarične 
večere, degustacije, catering... 
Gostijo poroke, praznovanja 
in poslovna srečanja. Razvajate 
se lahko v sobah opremljenih 
z jacuzzijem.

+386 7 81 41 612
+386 41 959 408
felicijan.simona@gmail.com

Odprto
ponedeljek - sobota  6:00 - 23:00
nedelja in prazniki  7:00 - 22:00 

Nudijo vam dobrote slovenske 
kuhinje. Jedi in pice iz 
krušne peči, nedeljska kosila 
ter dnevno ponudbo malic 
in kosil. Zraven jedi vam 
postrežejo svež domač kruh. 
Sprejemajo zaključene družbe.

Gostišče Felicijan, Radna 31, 8294 Boštanj

Odprto
ponedeljek - četrtek  10:00 - 22:00
petek - nedelja  10:00 - 24:00 
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Sevnica in Boštanj z okolico
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***HOTEL Ajdovec, Trg svobode 1, 8290 Sevnica

V hotelu Ajdovec poleg 
vsakodnevne ponudbe malic 
ter nedeljskih kosil nudijo še 
pripravo hladno-toplih bifejev. 
Hotel je primeren za različna 
druženja, poroke in ostale 
zaključene družbe.

+386 7 81 61 060
+386 7 81 61 061
+386 31 859 979
joze.gorisek_sp@yahoo.com

Odprto
ponedeljek - sobota  6:00 - 22:00
nedelja in prazniki  11:00 - 20:00 

+386 7 81 42 024
+386 31 642 054
gfsfelicijan@gmail.com

Odprto
ponedeljek - petek  9:00 - 23:00
sobota, nedelja in prazniki  
12:00 - 23:00 

Restavracija in picerija, ki 
stoji ob regionalni cesti 
Sevnica-Radeče, vas preseneti 
z odlično domačo hrano, 
suhomesnimi izdelki in picami 
iz krušne peči. Nudijo dnevne 
malice, nedeljska kosila in 
jedi po naročilu. Restavracija 
je idealen prostor za večje 
zaključene družbe.

Restavracija in Pizzeria Felicijan, Šmarčna 12, 8294 Boštanj
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+386 7 81 62 290
+386 41 548 270

Odprto
ponedeljek - nedelja  7:00 - 22:00

Nudijo vam slovenske 
narodne jedi in dnevne 
malice. Njihova posebnost 
so vampi, ki jih pripravijo po 
starem hišnem receptu.

Gostilna Plauštajner, Glavni trg 45, 8290 Sevnica

+386 7 81 60 200
+386 31 816 020
gostilnica.plus@amis.net
www.gostilnica-plus.si

Odprto
ponedeljek - četrtek  8:00 - 23:00
petek - sobota  8:00 - 24:00
nedelja in prazniki  12:00 - 23:00 

Nudijo dnevne malice, 
testenine, jedi po naročilu, 
jedi z žara in pice iz krušne 
peči.
V Plusu lahko praznujete 
obletnice in rojstne dneve v 
prijetnem domačem okolju ob 
kaminu...
Sprejemajo naročila za 
zaključene družbe. 

Gostilnica Plus, Glavni trg 41a, 8290 Sevnica 
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+386 7 81 40 671
+386 51 300 274
tatjana.vrtovsek@gmail.com

Odprto
ponedeljek - sobota  7:00 - 22:00
nedelja in prazniki  7:00 - 12:00 

Stara trška gostilna v starem 
delu Sevnice. Nudijo vam 
domače slovenske jedi in 
dnevne malice. Tu se je leta 
1962 odvila prva slovenska 
salamijada. Od takrat se 
odvija vsako leto, nepreklicno 
10. marca, na dan mučenikov. 

Gostilna Vrtovšek, Cesta na grad 24, 8290 Sevnica

+386 7 81 60 290
+386 51 638 311

Odprto
ponedeljek - petek  9:00 - 15:00
sobota  9:00 - 12:00 

Stalna ponudba zajema 
domače slovenske jedi. Poleg 
samopostrežne restavracije 
nudijo dnevno dostavo toplih 
obrokov na dom in oskrbo 
podjetij z dnevnimi malicami.

Pepi Ham, Savska cesta 20c, 8290 Sevnica 8

7

60 40

50

76



+386 7 81 60 880
+386 41 650 635
pekarna.kruhek@siol.net

Odprto - pekarna
ponedeljek - petek  6:00 - 16:00
sobota  6:00 - 12:00
Odprto - kavarna
ponedeljek - petek  6:00 - 20:00
sobota  7:00 - 18:00
nedelja  8:00 - 18:00 

Nudijo bogato ponudbo 
pekovskih izdelkov za vse 
okuse. Različne vrste kruha, 
slaščice, pecivo... V kavarni 
vam postrežejo pestro 
ponudbo pijač in slaščic. 
Sprejemajo naročila za torte. 
Vaši malčki pa lahko pri njih 
praznujejo rojstni dan.

Pekarna in kavarna Kruhek, Trg svobode 40, 8290 Sevnica

+386 7 81 61 051
bruno.gabrijele.doo@amis.net

Odprto
ponedeljek - petek  6:00 - 18:00
sobota  7:00 - 16:00  
nedelja  9:00 - 18:00  

V središču Sevnice ste 
vabljeni na topel napitek 
ali sladico. Ob kavici vam 
vedno postrežejo tudi sladko 
dobroto. Nudijo tudi sendviče 
in čisto pravo domačo 
čokolado.

Slaščičarna Evropa, Trg svobode 1, 8290 Sevnica
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Okrepčevalnica Ars, Trg Svobode 1, 8290 Sevnica

Nudijo kebab, jufko, 
hamburger, cheeseburger, 
pleskavico, hot dog, 
topli sendvič...  Strežejo 
brezalkoholne pijače.

Odprto
ponedeljek - četrtek  8:30 - 23:00
petek - sobota  8:30 - 24:00
nedelja  14:00 - 23:00 

8 9

Hitra hrana Hambi, Dolenji Boštanj 62e, 8294 Boštanj

+386 51 631 455

Odprto
ponedeljek - sobota  9:00 - 22:00 
nedelja in prazniki  16:00 - 22:00

40 30

Postrežejo hitro hrano: 
hamburgerje, cheeseburgerje, 
hot-dog... Hrano lahko 
odnesete tudi domov.
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Slaščičarna Sladoledni vrt, Kvedrova cesta 37, 8290 Sevnica

10 11

+386 7 81 40 761
+386 51 471 333
facebook.com/pizzeria.rondo.sevnica

Odprto
ponedeljek - četrtek  7:30 - 23:00
petek - sobota  7:30 - 24:00
nedelja  12:00 - 23:00 

V mehiškem ambientu vam 
nudijo jedi mednarodnih 
kuhinj, jedi z žara ter seveda 
mehiško hrano. Vsak mesec 
vas postrežejo z mesečno 
posebnostjo. Picerija je 
prijazna do otrok. Zanje imajo 
pripravljene pobarvanke in 
nagradne igre.

Pizzeria Rondo, Planinska cesta 3, 8290 Sevnica

60 20

+386 41 873 792

Odprto poleti
vsak dan  9:00 - 23:00

Odprto pozimi
ponedeljek - sobota  8:30 - 20:00

Poleti nudijo sladoled in 
brezalkoholne pijače.
Pozimi nudijo dnevno svež 
burek in brezalkoholne pijače.
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Pekarna STARA, Pot na Zajčjo Goro 1, 8290 Sevnica 

Okrepčevalnica Orehovo, Orehovo 38, 8290 Sevnica 

10 11

Nudijo pekovsko pecivo, 
burek, pice, brezalkoholne 
pijače. Njihova posebnost je 
sladka račka.

Nudijo pleskavice, čevapčiče, 
sadne kupe, sladoled in 
palačinke. Ob vikendih tudi 
odojka.

+386 59 924 511

Odprto
vsak dan  10:00 - 22:00
četrtek zaprto

30 20

Odprto
ponedeljek - nedelja  6:00 - 22:00
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+386 7 85 661
+386 41 732 970
info@gostilna-repovz.si
www.gostilna-repovz.si
Odprto
zaprto v torek in nedeljo zvečer
sreda - ponedeljek  6:00 - 22:00  

S stoletno tradicijo, bogast-
vom podeželja v prepletanju 
z ekološko pridelavo za vas 
ustvarjajo pristne okuse. 
Someljejsko znanje in ljubezen 
do vina jih vodita, da bo 
vaša duša nasmejana tudi po 
kaplji žlahtne pijače. Pa naj 
bo iz lastnega vinograda ali pa 
izpod rok katerega drugega 
vinogradnika iz slovenskih 
vinorodnih dežel.

Gostilna in Turistična kmetija Repovž, Šentjanž 14, 8297 Šentjanž

12 13

65 25 11

+386 40 502 101
milena.bregar10@siol.net
www.freeweb.siol.net/dbregar
www.turizemvzidanicah.si

Odprto
Po predhodni najavi.

Nudijo degustacijo in 
nakup cvička, domačih 
suhomesnatih izdelkov, sirov, 
različnih namazov s kruhom iz 
krušne peči. Možen je najem 
zidanice za družabna srečanja 
in praznovanja... (catering 
z odlično hrano iz bližnjega 
gostišča).

Zidanica Bregar, Kamenško 26, 8297 Šentjanž

40 6 C
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+386 7 81 85 190
+386 40 426 832
info@clubbruno.si
www.clubbruno.si

Odprto
oštarija
petek  - sobota 21:00 - 3:00
diskoteka
petek - sobota 22:00 - 5:00  

Club Bruno je najstarejša 
diskoteka v Sloveniji. Z istim 
lastnikom je namreč odprta že 
vse od leta 1986. Diskoteka 
sprejme 400 obiskovalcev. 
Razdeljena je na tri dele: 
Oštarijo, Centralno plesišče in 
Turbo Floor Cafe. V Oštariji 
se lahko vsak vikend okrepčate 
z dobro hrano in pijačo. 

Diskoteka in Oštarija Club Bruno, Gabrijele 6, 8296 Krmelj

+386 7 81 84 679
+386 41 261 387

Odprto
Sprejem skupin po predhodni najavi

Nudijo vam domače 
suhomesnate izdelke in ostale 
kmečke dobrote. Domač kruh 
pečejo v 200 let stari krušni 
peči. Vse domače izdelke 
lahko kupite tudi za domov. 
Prodajajo tudi cviček.

Kmečki hram pri Ružici, Polje pri Tržišču 2, 8296 Krmelj
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+386 31 757 000
tusmarket.berk@siol.net

Odprto
ponedeljek - nedelja  6:00 - 22:00

V piceriji vam nudijo dnevne 
malice, pice, testenine in 
catering.

Picerija Javor, Krmelj 85, 8296 Krmelj

+386 7 81 84 055
+386 31 652 429
prehrana.marjana@siol.net

Odprto
ponedeljek  - sobota  7:00 - 22:00  
nedelja  9:00 - 19:00  

Gostišče Barbara vam nudi 
slovenske narodne jedi, 
dnevne malice, nedeljska 
kosila in sladice. Izvajajo tudi 
catering.

Gostišče Barbara, Krmelj 49, 8296 Krmelj
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+386 7 81 84 123
+386 31 652 429
prehrana.marjana@siol.net

Odprto
petek  - sobota  6:00 - 20:00
nedelja zaprto 

Nudijo vam vsakodnevno 
ponudbo malic. Po dogovoru 
pripravijo vse za zaključene 
družbe. Možnost cateringa.

Prehrana pri Marjani, Krmelj 51, 8296 Krmelj

+386 7 81 80 422
+386 31 743 341
majcen.frida@gmail.com

Odprto
torek - nedelja  9:00 - 22:00
ponedeljek zaprto  

Gostišče Majcen, po domače 
Ulčnik, sprejme 100 
gostov. Obiskovalcem nudi 
veliko lepih trenutkov ob 
praznovanju jubilejev, porok 
in drugih svečanih trenutkov 
v življenju. V stalni gostinski 
ponudbi so domače slovenske 
jedi, mednarodna kuhinja, 
vegetarijanske jedi ter jedi na 
žaru.

*Gostišče Majcen, Vrhek 7, 8295 Tržišče
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+386 31 660 525
+386 41 471 260
trzisce@siol.net
www.mojobrtnik.com

Odprto
ponedeljek  16:00 - 24:00
torek zaprto
sreda - petek  16:00 - 24:00  
sobota in nedelja  7:00 - 24:00  

Nudijo pogostitev zaključenih 
družb, jedi po naročilu, 
divjačinske jedi, nedeljska 
kosila, catering in pripravo 
hladno-toplih bifejev. 
V Malusovi zidanici v 
cvičkovi deželi, vam pripravijo 
degustacije vin in pokušnjo 
domačih dobrot. Pri njih 
lahko kupite ustekleničen 
cviček, odprta domača vina ter 
domačo jetrno pašteto. 

Gostilna Jelen Malus in vinotoč Malusova zidanica
 Tržišče 24, 8295 Tržišče

155 18

Nudijo vam degustacijo in 
prodajo različnih vin. Vsa 
hrana, ki vam jo postrežejo, 
je pridelana na kmetiji. Z 
veseljem poskrbijo, da vam 
bodo praznovanja in ostala 
druženja ostala v lepem 
spominu.

Odprto
Sprejem skupin po 
predhodni najavi

+386 7 81 80 368
+386 31 770 068

Turistična kmetija in vinska klet Celestina, Zgornje Vodale 13, 8295 Tržišče
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+386 7 81 42 914
+386 41 385 760
+386 31 876 996
t.hrovat@siol.net
www.darilo-narave.com

Turistična kmetija in vinska klet Hrovat, Preska 5, 8294 Boštanj

Nudijo vam degustacijo 
domačih izdelkov: cvička, 
modre frankinje, sadnih vin, 
domačega kruha... Vsi izdelki 
so integrirane pridelave in 
jih je možno najti v darilnem 
programu: “Darilo narave”.
Nudijo tudi možnost uporabe 
prostora za seminarje, 
poslovna srečanja in delavnice.

Odprto
Sprejem skupin po 
predhodni najavi

27

+386 7 81 89 106
+386 31 304 380
gostilnajanc@gmail.com

Odprto
ponedeljek - četrtek  7:00 - 24:00
petek - sobota  7:00 - 1:00
nedelja  7:00 - 24:00  

Domača gostilna s tradicijo. 
Za različne priložnosti ob 
domači kmečki hrani in 
vinu dolenjskih vinogradov.
Ponujajo vam številne domače 
slovenske jedi. Njihova 
posebnost je priprava suhih 
mesnin, zraven katerih 
vam ponudijo domač kruh 
iz krušne peči in kapljico 
dobrega vina.

Gostilna Janc, Studenec 34, 8293 Studenec

180 30
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Vinotoči, Gornjedolenjska vinsko turistična cesta

PUNGERČAR
Malkovec 4, 8295 Tržišče
+386 7 81 80 141
+386 41 812 555
prodaja trsnih cepljenk

CAMLOH
Gaberje 14, 8295 Tržišče
+386 7 81 84 115
+386 41 566 501

JAMŠEK
Slančji Vrh 9, 8295 Tržišče
+386 7 81 80 453
+386 31 515 710

JAKŠE
Studenec 48, 8293 Studenec
+386 31 847 178

20 21

Gostilna Ob ribniku, Zavratec 34, 8293 Studenec

+386 7 81 89 019

Odprto
torek - petek  13:00 - 22:00
sobota  11:00 - 22:00
nedelja in prazniki  11:00 - 22:00
ponedeljek zaprto

85 100
P

BUS

Gostilna ob ribniku vam nudi 
različne ribje jedi ter jedi z 
žara. Okolica kar vabi na 
prijetne sprehode. Nedaleč 
stran se nahaja najdebelejša 
bukev v Posavju, Ruparjeva 
bukev.

ŽNIDARŠIČ 
Hudo Brezje 6, 8293 Studenec
+386 41 500 968

30

STUŠEK
Tržišče 15, 8295 Tržišče
+386 7 81 80 466
+386 41 333 048

34

KONČINA
Malkovec 15, 8295 Tržišče
+386 7 81 84 612
+386 41 206 527
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+386 3 56 84 387
+386 41 625 693
azaleja@amis.net
www.azaleja.si

Odprto od marca do konca oktobra
ponedeljek - petek  od 12:00 dalje
sobota - nedelja, prazniki od 8:00 dalje

Turistična kmetija Azaleja, Okroglice 56, 1434 Loka pri Zidanem Mostu

70

+386 3 56 84 680
+386 3 56 84 157
+386 41 751 911
janez.nuncic@siol.net

Odprto
ponedeljek - petek  16:00 - 22:00
sobota - nedelja  13:00 - 22:00

Nudijo kakovostno in 
nagrajeno domače odprto vino 
sremiškega rajona, postrvi 
in krape na žaru, slaščice... 
Možen je tudi ribolov tako 
za začetnike kakor tudi za 
izkušene ribiče.

Okrepčevalnica Nunčič, Okroglice 54a, 1434 Loka pri Zidanem Mostu

30 100

Postrežejo s postrvmi, krapi, 
amurji, podustmi... Zraven 
ponudijo solato z domačega 
vrta ter palačinke za sladico. 
Ribe si lahko ulovite in 
spečete tudi sami. Po 
naročilu vam pripravijo tudi 
jagenjčka ali kozlička. V maju 
organizirajo tradicionalno 
golažijado, na katero se lahko 
prijavi čisto vsak.50
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+386 31 615 669
+386 7 81 44 166
pdlisca@gmail.com
www.pd-lisca.si

Jurkova koča na Lisci, planinska koča

Po dogovoru s Planinskim 
društvom Lisca je v koči 
možno prenočiti.
V koči praviloma ne strežejo, 
hrana in pijača sta na voljo v 
sosednjem Tončkovem domu. 

Koča je odprta po dogovoru ob 
sobotah, nedeljah in praznikih, 
za skupine tudi med tednom.

+386 3 568 41 23
+386 41 849 231
vidko.mocivnik@gmail.com
www.mocivnik.si

Odprto
četrtek  14:00 - 22:00
petek, sobota  12:00 - 01:00
nedelja, prazniki  11:00 - 22:00

Postrežejo vam suhe mesnine, 
domač kruh, obilje mesnih 
dobrot, smetanove štruklje, 
potice in še marsikaj 
okusnega. Posebne pojedine 
pripravijo v času domačih 
kolin, na martinovo in ob 
božičnih praznikih. Poskrbijo 
tudi za dobro kapljico. Po 
predhodnem dogovoru 
postrežejo tudi v drugih 
terminih.

Gostišče Močivnik, Okroglice 33, 1434 Loka pri Zidanem Mostu

22 23

20 27

140 100 10

P
BUS

P
BUS

www

40

39



+386 3 57 35 016
+386 40 233 753
krasovec.franc@gmail.com
www.lisca-dom.com

Odprto
ponedeljek  zaprto (razen ob prazniku)
torek - četrtek  7:00 - 22:00
petek - sobota  7:00 - 23:00 
nedelja  7:00 - 22:00

Dom stoji na razgledni 
ploščadi na južni strani tik 
pod vrhom Lisce (948 m). Z 
veseljem sprejemajo različne 
zaključene družbe. Ponujajo 
tudi možnost večdnevnega 
oddiha. Zanimivo za obšolske 
dejavnosti, športne klube 
in društva. Trudijo se streči 
hrano lokalnih pridelovalcev.

Tončkov dom na Lisci, Podgorica 36, 8290 Sevnica

+386 41 690 136
+386 31 673502
zdravko.mastnak@siol.net
www.vinamastnak.com

Odprto
Ponedeljek - četrtek  8:00 - 16:00
Sprejem skupin po predhodni najavi

V novi vinski kleti, na 
posestvu Krakovo, ustvarjajo 
vrhunske penine slovenskega 
geografskega porekla. 
Najnovejša penina Valentina 
rose in Valvasor rumeni 
muškat nadaljujeta odličnost. 
S pomočjo cateringa 
poskrbijo, da se pri njih 
združita odličnost hrane in 
pijače.

Posestvo Krakovo - Vinska klet Mastnak, Orešje 10,  8290 Sevnica

22 23
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+386 7 81 88 205
+386 41 893 732

Odprto
torek - nedelja  14:00 - 23:00
ponedeljek zaprto

Nudijo vam jedi z žara, 
sladkovodne ribe ter kosila po 
predhodnem naročilu.
Dodatno vam ponujajo izlet z 
lastnim malim avtobusom.

Okrepčevalnica - izletniški turizem Zupan, Podgorje ob Sevnični 41a,  
8292 Zabukovje

24 25

60 60

+386 7 81 42 370
+386 41 715 949
kmetija.jazbec@gmail.com
www.kmetija-jazbec.si

Na kmetiji Jazbec vam 
prikažejo peko kruha v krušni 
peči. Pripravijo degustacijo 
hišnih specialitet: ajdovega 
kruha z orehi, mlincev, 
janeževih upognjencev in 
ostalega peciva. Za žejo vam 
ponudijo domače vino, 
žganje in domač jabolčni sok. 
Pripravljajo tudi peciva po 
naročilu.

Kmetija Jazbec, Drožanje 13, 8290 Sevnica

Odprto
Sprejem skupin po 
predhodni najavi
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+386 7 81 65 055
+386 41 558 720
+386 40 630 115
rojoze@siol.net

Kmetija Roštohar je ena 
prvih kmetij v Posavju, ki je 
začela z lastno proizvodnjo 
suhih mesnin. Poleg odličnih 
suhih mesnin vam na kmetiji 
postrežejo z dobro domačo 
kapljico. Pri njih boste našli 
marsikatero zanimivost. Med 
njimi se skriva tudi spominek, 
ki ga je tu pustil aktualni 
svetovni rekorder v poletih, 
Bjørn-Einar Romøren.

Turistična kmetija Roštohar, Selce 10,  8283 Blanca

60 20

Odprto
Sprejem skupin po 
predhodni najavi
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+386 7 81 44 250
+386 40 137 557

Odprto
Po predhodni najavi.

V zidanici si lahko privoščite 
brezskrben oddih v neokrnjeni 
naravi.
Za vas poskrbijo tudi s 
kruhom iz krušne peči, svežim 
in suhim sadjem, sezonsko 
zelenjavo in z dobro domačo 
kapljico.

Zidanica Vene, Drožanjska cesta 113, 8290 Sevnica
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Vinotoč, Bizeljsko sremiška vinsko turistična cesta

KOBAL
Trnovec 12, 8283 Blanca
+386 7 81 88 223

Organoleptični značaj vina modra frankinja izoblikujejo podnebne razmere, tla, sorta, način predelave grozdja ter 
kletarjenje mošta oz. vina. V Posavju je po kakovosti glavna rdeča sorta ravno modra frankinja, saj daje odlična rdeča 
vina. Zelo prijetna je kot mlado vino pa tudi z daljšim zorenjem daje intenzivno obarvana krepka vina, s sortno 
značilnim vonjem in blagimi tanini.
Vino ima okoli 12,0 vol% alkohola, diskreten saden okus in prijetno svežino, ki se s staranjem dolgo zadrži. Odlikuje 
jo tudi velika vsebnost antioksidantov, še posebej resveratola, ki pomaga varovati srce.
Modra frankinja se postreže pri temperaturi 16-18oC k suhomesnatim jedem, divjačini in k slovenskemu narodnemu 
jedilniku. (vir: www.kz-krsko.si/modra_frankinja.html)

+386 7 81 88 176
+386 41 335 257
info@grobelnik.si
www.grobelnik.si

Odprto
gostinstvo na kmetiji: petek - nedelja
počitnice na kmetiji: vse dni v letu
zaključene družbe: po predhodni najavi
vinska klet: vse dni v letu

Nudijo degustacije in ogled 
vinske kleti, ki jo izvaja vinski 
sommelier. Ogledate si lahko 
kamnito sobo za goste, hišne 
zbirke... V trgovini lahko 
kupite različna domača vina, 
naravni grozdni sok, žganje, 
marmelade, čaje, krušne 
izdelke.
Izvajajo “teambuilding” za 
skupine do 20 oseb.

Turistična kmetija Grobelnik, Podvrh 39, 8292 Zabukovje
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Pričujoč vodnik ponudnikov jedače, prenočišč in dobre kapljice je nastal z namenom zbrati na enem 
mestu vse, ki nam s svojim trudom želijo polepšati najlepši del dneva.
Dobra hrana in pijača prebudita v nas najboljše. Spominjata nas na uživanje v grižljaju, uživanje v 
požirku. Zmerno in počasi je čudovito.
Nesmiselno bi bilo ocenjevati, čigava kuhinja je boljša. Dovolite si različnost, preizkusite jih in se 
prepustite njihovim malim skrivnostim.   
Sedaj, ste na vrsti vi, gurmani. Igrajte se v peskovniku sevniške kulinarike. 
Pa dober tek in miren spanec vam želimo.

Mojca Pernovšek, KŠTM Sevnica

Cviček
Cvíček je rdeče suho vino, pridelano iz rdečih in belih sort. Vsebuje žametno črnino in modro frankinjo od rdečih sort. 
Od belih sort pa laški rizling, kraljevino, zeleni silvanec in rumeni plavec. Cviček ima nizko stopnjo alkohola (do 10%) 
ter prijetno kislino, je zelo pitno vino in se odlično prilega k vsem jedem. Kot vsem rdečim vinom pa mu pripisujejo 
tudi zdravilen pomen.
Cviček je poleg toskanskega chiantija edino vino na svetu, sestavljeno iz rdečih (70%) in belih (30%) sort grozdja.
Od leta 2001 je cviček tudi zakonsko zaščiten z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja. Pridelujejo ga v 
vinorodni deželi Posavje, natančneje v dolenjskem vinorodnem okolišu.
Cvičku med vini pripisujejo še posebej veliko zdravilnih učinkov. Več kisline in nižja alkoholna stopnja, ki sta ga nekoč 
odrivala na obrobje slovenskih vin, sta se izkazala za njegovo prednost. Zaradi prve je priporočljiv za sladkorne bolnike, 
druga ga uvršča med dietetična vina. Obenem vsebuje flavonoidne snovi, ki pozitivno vplivajo na zdravje, saj zmanjšajo 
kardiovaskularna tveganja. Cviček ugodno vpliva na prebavo, pospešuje tek, preprečuje nespečnost in krepi krvni 
obtok. (vir: prirejeno po Wikipedii)

Doživite zaklade kulinarike
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