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STRASTNI. ISKRENI. EKIPA.

DOBRA HRANA. OKUSNA. LOKALNA.
SVEŽA. PREPROSTA. POŠTENA. 

Zelena solata je na splošno bogata s številnimi vitamini in minerali in ima sicer nizko energijsko vrednost, kalorična 
vrednost pripravljenega obroka pa je odvisna predvsem od količine dodatkov, ki jih premore ocvrt piščanec, tuna, 
pršut,…). Vlaknine v zeleni sola� izboljšujejo prebavo in vežejo nase strupene in maščobne snovi. Obilica 
magnezija v zelenih lis�h učinkuje na prenašanje signalov po živčevju, folna kislina pa skrbi za boljši izkoristek 
beljakovin.    

Poleg zgoraj omenjenega v ponudbi ne bodo manjkali priljubljeni klasični sendviči, tor�lije, burek, krof. Vse goste 
vljudno prosimo za razumevanje, da je ponudba S restavracij v času prenove kuhinje omejena. Prav tako prosimo, 
da vsi skupaj poskrbimo za čistočo skupnih prostorov. 

VSE DOBRO
S RESTAVRACIJE 

Vljudno vabljeni!

Po prenovi bom z vami z veseljem  delila tudi  prehranske nasvete, ozaveščala o pomenu koristnos� določenih živil, 
rušila mite in delila zdrave recepte, da  bo vsakodnevno spopadanje z izzivi še lažje.  V vsakodnevnem življenju 
sledim motu, da nas en zdrav obrok ne bo čudežno pozdravil, kakor tudi  zaradi občasno slabše uravnoteženega 
obroka ne bomo zboleli. Vsekakor je smotrno teži� k temu, da prehranske napake ne postanejo naša stalnica. 
Zdravje je največja vrednota, za katero se je vredno trudi�.«   



Sendvič Fižolček 

Bo telo navdal z energijo, beljakovinami, vlakninami, vitamini, 
minerali, zdravimi maščobami in seveda razvajal z dobrim 
okusom. Fižol v kombinaciji z svežo zelenjavo (paradižnik, 
paprika, čebula, bazilika) v sendviču  z lahkoto nadomes�  
mesne izdelke, ob tem pa nas navdušuje še z potrebnim 
elementom  kalijem. Kalij je eden najpomembnejših mineralov, 
ki ga naše telo nujno potrebuje za  ohranjanje ravnovesja  
tekočin in elektrolitov v telesu, izjemno pomemben pa je tudi za 
zdravo delovanje našega srca, ledvic, možganov in mišic. 
Glukokinin v fižolu je pomemben za sladkorne bolnike, saj 
pomaga zmanjševa� količino sladkorja v krvi in seču. Vlaknine v 
kruhu bodo pripomogle k boljši  prebavi ter prav tako k uravnavi 
porabe sladkorjev v telesu, s tem pa ustvarile občutek polnos�.

Sendvič Guacamole z zrnato skuto

Ki bo zavoljo zrnate skute poskrbel za ustrezen vnos naravnega  
vira beljakovin, s katerim bo telo gradilo  in obnovilo tkiva, 
mišice, vezi in ligamente, organe, ter celo kos�! Zraven je 
dodana nepogrešljiva sveža zelenjava (drobnjak, paprika, 
paradižnik) ter izpostavljen avokado, ki vsebuje kar 20 različnih 
različnih vitaminov in mineralov   in  zdravih enkrat nenasičenih 
maščobnih kislin, ki se borijo pro� slabemu holesterolu v krvi, 
istočasno pa večajo nivo dobrega holesterola. Vlaknine v kruhu 
bodo pripomogle k boljši  prebavi ter uravnavi porabe sladkorjev 
v telesu, s tem pa ustvarile občutek polnos�.

Sestavine: graham/črna/polnozrnata žemljica, zrnata skuta, drobnjak, paprika, paradižnik, avokado

Sestavine: graham/črna/polnozrnata žemljica, fižolov namaz, paprika, paradižnik, čebula, oljčno olje, drobnjak, bazilika 

Srečni sendvič pikant 

Pekoča paprika deluje kot  an�depresiv, an�sep�k, diure�k in 
afrodiziak, namreč  pekoča hrana v možganih spodbuja izločanje 
endorfinov - hormonov sreče. Na splošno  vsebuje paprika  tudi 
ogromne količine vitamina C, zato se pogosto priporoča kot 
dodatek k prehrani za izboljšanje delovanja imunskega sistema. 
Pekoči feferoni spodbujajo delovanje želodčne sluznice, ki 
začne izloča� večje količine želodčnega soka in tako šči� želodec. 
Poveča se tudi prekrvavljenost prebavnega trakta, kar 
posledično pospeši prebavo. V kombinaciji z fižolovim 
namazom, začimbami in malo oljčnega olja bo simfonija okusov 
popolna. Vlaknine v kruhu bodo pripomogle k boljši  prebavi ter 
uravnavi porabe sladkorjev v telesu, s tem pa ustvarile občutek 
polnos�.

Sestavine: graham/črna/polnozrnata žemljica, fižolov namaz, pečena paprika, feferon, oljčno olje, poper, sol
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Soja sendvič

Stročnice so hranilno izjemno bogata živila, saj poleg 
kompleksnih ogljikovih hidratov vsebujejo še dobršen delež 
beljakovin, prehranskih vlaknin, vitamine B kompleksa ter 
železo, baker, cink, magnezij, mangan. Namesto holesterola 
vsebujejo zdravju koristne fitosterole. Drugo ime za zeleno sojo 
je zeleni fižol mungo. Je lahko prebavljivo in prehransko bogato 
živilo. V kombinaciji z bučnim oljem, redkvico, kumarico in 
korenčkom in pikico bučnega olja, tvori ta sendvič za naše 
brbončice pravo zakladnico okusov. Vlaknine v kruhu bodo 
pripomogle k boljši  prebavi ter uravnavi porabe sladkorjev v 
telesu, s tem pa ustvarile občutek polnos�.

Omega 3  sendvič 

Ribje lahko prebavljiv in okusen sendvič, bogat z vitamini, 
rudninskimi snovmi in esencialnimi omega 3 snovmi bo podprl 
delovanje srca in ožilja.  Že dolgo velja, da so ribe zdrava in 
kakovostna hrana. Vsebnost Omega 3 nenasičenim maščobnih 
kislin v sendviču igra pomembno vlogo pri ras� in razvoju 
možganov, oči, živčevja,  ustreznem ravnovesju  vnetnih 
procesov v organizmu ter višanju psihofizičnih sposobnos�. V 
kombinaciji s svežo zelenjavo (bazilika, meta, česen, drobnjak, 
paradižnik, čebula) ne boste ostali ravnodušni. Vlaknine v kruhu 
bodo pripomogle k boljši  prebavi ter uravnavi porabe sladkorjev 
v telesu, s tem pa ustvarile občutek polnos�.

Sestavine: graham/črna/polnozrnata žemljica, namaz zelene soje, bučno olje, redkvica, kumarica, korenček

Piščančji/puranji sendvič

Vam bo postregel  z vsebnostjo aminokisline triptofan, naravno 
prisotne v  piščančjem oz. puranjem  mesu. Aminokislina  
triptofan pomaga uravnava� razpoloženje  in pomaga pri 
zmanjševanju anksioznos� oziroma strahu in napetos�. 
Kombinacija z svežo zelenjavo, lahkim sirom  in kruhom, polnim 
vlaknin, bo poskrbela za dober okus in polnovreden obrok.

Sestavine: graham/črna/polnozrnata žemljica, pečeno piščančje/puranje meso, lahki sir, zelena solata, paradižnik, kumara
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Sestavine: graham/črna/polnozrnata žemljica, ribji namaz, drobnjak, bazilika, meta, česen,  paradižnik, čebula
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Sendvič mandelj & tofu

Mandlji  so boga� z nenasičenimi maščobami, ki znižujejo raven 
slabega holesterola v krvi in s tem tveganje za srčna obolenja. 
Poleg slovesa pospeševalcev  prebave so tudi  dober dodatek pri 
hujšanju. Boga� so z vitaminom E in vitamini skupine B, poleg 
tega pa vsebujejo veliko an�oksidantov, železa, magnezija, kalija 
in beljakovin.  Pest mandljev dnevno vam pomaga zagotovi� 
dnevni priporočen vnos teh pomembnih snovi. Skombinirali  
smo jih z naribanim rdečim zeljem, korenčkom in baziliko in 
sojinim sirom (tofu), ki je izredno bogat s proteini, saj vsebuje 
kar 8  pomembnih aminokislin, ki ne morejo nastaja� v 
človeškem telesu in jih je treba vnaša� s hrano.

Sestavine: graham/črna/polnozrnata žemljica, mandlji, tofu, naribano rdeče zelje, korenček, bazilika
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Sendvič tunček 
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Sestavine: , tunin namaz, paradižnik, sir, rukolapolbela pšenična ciabata

Sendvič vegi
Sestavine: , namaz, sezonska zelenjava, sirpolbela pšenična ciabata

Vegi sendvič
Sestavine: , humus, sir, paradižnik, zelenjavni zrezekpolbela pšenična ciabata

Kraški sendvič
Sestavine: , pršut, olive, sirni namaz, rukolapolbela pšenična ciabata

Sendvič s šunko 
Sestavine: , šunka, majoneza, kumare, sirpolbela pšenična ciabata

Sendvič z mortadelo
Sestavine: , sir, namazpolbela pšenična ciabata

Sendvič s suho salamo
Sestavine: , suha salama, majoneza, kumare, sirpolbela pšenična ciabata

Sestavine: , suha salama, majoneza, kumare, sirpolbela pšenična ciabata
Sendvič s posebno salamo

SENDVIČI



Tortilja mesna
Sestavine: piščančji nuggets, solata, paprika načo sir

Tortilja vegi
Sestavine: humus, zelenjavni zrezek, mlada špinača, paradižnik

Burek mesni
Sestavine: vlečeno testo, mleto mešano meso, čebula 

Burek pizza
Sestavine: vlečeno testo, pela�, šunka, sir, šampinjoni, origano

Tortilja tuna
Sestavine: tunin namaz, rdeč fižol, koruza, jajca

Sestavine: vlečeno testo, pusta skuta, jogurt, kisla smetana 
Burek sirni

6SENDVIČI in OSTALO

Sendvič pohanček
Sestavine: polbela pšenična ciabata, dunajski piščančji zrezek, solata,majoneza, kumare

Sendvič piščanček
Sestavine:  polbela pšenična ciabata, pečen piščančji file, 
sveža paprika, sir
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Sestavine: zelena solata, radič, fižol, koruza, kuhana jajca, nariban korenček

Sestavine: dušena govedina v sola�, paradižnik, paprika, jajca, čebula

Sestavine: zelena solata, radič, fižol, koruza, kuhana
 jajca, nariban korenček, piščančji ocvrt file

Mešana solata

Mešana solata - file žar
Sestavine: zelena solata, radič, fižol, koruza, kuhana jajca, 
     nariban korenček, piščančji file žar

Mešana solata - ocvrt file

Mešana solata - pršut
Sestavine: zelena solata, radič, fižol, koruza, kuhana jajca, 
     nariban korenček, pršut

Mešana solata - šunka, sir
Sestavine: zelena solata, radič, fižol, koruza, kuhana 
jajca, nariban korenček, šunka in sir

Mešana solata - tofu
Sestavine: zelena solata, radič, fižol, koruza, kuhana jajca, 
     nariban korenček, tofu

Mešana solata - tuna
Sestavine: zelena solata, radič, fižol, koruza, 
kuhana jajca, nariban korenček, tuna

Solata esih flajš
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Sestavine: svedrčki, sveža paprika, korenček, koruza, jogurtov preliv z majonezo
Testeninska solata

Testeninska solata - file žar

Testeninska solata - šunka, sir

Morska zver

Žitna solata
Sestavine: pira, ječmen, sveža paprika, paradižnik,koruza, čebula,
           nariban korenček, feta sir

Sestavine: svedrčki, sveža paprika, korenček, koruza, 
jogurtov preliv z majonezo, piščančji file žar

Sestavine: svedrčki, sveža paprika, korenček, koruza, 
     jogurtov preliv z majonezo, šunka in sir

Testeninska solata - žitni zrezek
Sestavine: svedrčki, sveža paprika, korenček, koruza, jogurtov 
     preliv z majonezo, žitni zrezek

Testeninska solata - tuna
Sestavine: svedrčki, sveža paprika, korenček,koruza, jogurtov preliv z majonezo, tuna

Sestavine: morski sadeži, koščki ribe, paradižnik, 
krompir, olive,česen, peteršilj



S RESTAVRACIJE d.o.o.
Ukmarjeva ulica 4
1000 Ljubljana
www.slovely.si
info@slovely.si
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