
Ponudba  
slanih  
prigrizkov

Blejski tapasi (obloženi kruhki z 
različnimi lokalnimi sestavinami)
Mini sendvič z dimljeno postrvjo, s svežimi 
kumaricami in hrenovim namazom 

Mini sendvič s kraškim narezkom, z olivno 
tapenado, dimljenim sirom in rukolo

Mini sendvič s paradižnikom, sirom lokalnih 
pridelovalcev, z rukolo in zeliščnim namazom

Mini sendvič s popečeno zelenjavo z žara, 
bazilikinim namazom in solato Romana

Mini sendvič z domačim piščančjim narezkom, 
gorčično omako, kislimi kumaricami in 
zeliščnim maslom

Mini sendvič z domačim mariniranim govejim 
roastbeefom, gorčičnim namazom in solato

2,00 €
kos

Olivni grisini s kraškim 
pršutom

1,50 €
3 kosi

Sirna nabodala bobek s suhim 
sadjem

1,80 €
2 kosa

Zelenjavna pita z bohinjsko 
kislo smetano

1,50 €
kos

Presna zelenjava z domačo kremo
Humus, bučna krema, krema gomoljne zelene; 
porcija: nekaj palčk presne zelenjave in 4 dag 
kreme

2,20 €
porcija

Prosimo, sporočite vaše naročilo vsaj 7 dni pred dogodkom na naslednji naslov:
E: ursa.brlenic@hotelibled.com T: +386 4 579 11 85



Ponudba 
sladkih 
grižljajev

Mini originalna blejska kremna 
rezina

2,00 €
kos

Mini krofki s prelivom 2,00 €
2 kosa

Domači medenjaki 3,50 €
kos

Sadni mignoni 2,20 €
kos

Frutarikli
Chefova sadna pita z ovsenimi kosmiči, 
gozdnimi sadeži in čokolado

1,50 €
kos

Chefov smoothie - ‚šmuti‘
Energijski sadni napitek

2,50 €
0,1 l

Sveže sadne palčke 1,50 €
3 kosi

Prosimo, sporočite vaše naročilo vsaj 7 dni pred dogodkom na naslednji naslov:
E: ursa.brlenic@hotelibled.com T: +386 4 579 11 85



Ponudba  
napitkov in  
pijače  

Domači medeni napitek  2,50 €/0,2l
Med, limona, melisa, rožmarin, sok limone 
  

Napitek iz smrekovih vršičkov  2,50 €/0,2l
Melisa, sirup smrekovih vršičkov, limona,   
rožmarin vejica, med, sok limone
  

Planinski napitek 2,50 €/0,2l
Zeliščni čaj, cimet v skorji, janeževa zvezda,    
limona, melisa, klinčki, rjavi sladkor
  

Domači jabolčni sok   2,50 €/0,2l

Penine
Bjana brut      6,50 €/0,1l
Zlata Radgonska penina     5,00 €/0,1l
Prosecco ASTORIA ARZANA     4,00 €/0,1l

Vino belo
Pinela Vipava      3,50 €/0,1l
Rebula Jakončič      4,00 €/0,1l
Malvazija Kozlovič      4,50 €/0,1l

Vino rdeče
Barbera Vipava      3,50 €/0,1l
Merlot Bagueri      4,50 €/0,1l
Pavo rdeče Kristančič    5,50 €/0,1l

Tematski coctail 
Ime in želeno barvo predlaga naročnik  

Brezalkoholni     5,00 €
Alkoholni      6,50 €

Izbor lokalnih žganic 
Medeno vino     4,50 €/0,10l
Smrekovo žganje     4,50 €/0,03l
Hruškovo žganje     5,50 €/0,03l

Prigrizke in pijače lahko postrežemo na stojnici razstavljavca ali pa naročnik najavi HAPPY HOUR termin na Aperitiv baru hotela.

Prosimo, sporočite vaše naročilo vsaj 7 dni pred dogodkom na naslednji naslov:
E: ursa.brlenic@hotelibled.com T: +386 4 579 11 85

Spodaj navedene cene so iz rednega cenika pijač. Ob naročilu za min. 30 oseb priznamo 10 % popust.


