JEZERŠKOVIH
DOŽIVETIJ
Pester izbor nepozabnih kulinaričnih
doživetij v enem darilu

Podarite nepozabna
kulinarična doživetja
Programu darilnih pločevink Akademije Jezeršek, ki vsem
ljubiteljem kulinarike ponujajo pester nabor kulinaričnih
delavnic, so se pridružila še kulinarična Jezerškova doživetja.
Pred vami je izvirno kulinarično darilo, darilna pločevinka
7 Jezerškovih doživetij, ki vsebuje bogat izbor najboljših
Jezerškovih doživetij na enem mestu.
Vsi strastni gurmani in dobrojedci boste lahko izbirali med
pestro ponudbo nepozabnih kulinaričnih doživetij na vseh
naših lokacijah – v idiličnem ambientu gostilne in butičnega
hotela Dvor Jezeršek, Restavraciji Blejski grad z najlepšim
pogledom na otoček sredi jezera, v Gostilni na Gradu, ki leži
na zelenem griču sredi bele Ljubljane, ali v zmajskem gnezdu,
Pivnici Union. Vsi željni znanja boste lahko izbirali tudi med
kulinaričnimi delavnicami Akademije Jezeršek, se prepustili
nepozabnemu kulinaričnemu doživetju, Večerji na zajli, ali pa
se podali med police spletne trgovine Jezeršek e-catering.
Prepričani smo, da boste v našem novem darilnem programu
7 Jezerškovih doživetij našli pravo doživetje zase.
In ne pozabite: najlepša so tista doživetja, ki jih lahko delite.

Luka Jezeršek,
kuharski mojster

NAVODILA ZA UNOVČENJE
DARILNEGA BONA
7 JEZERŠKOVIH DOŽIVETIJ
Za vse strastne gurmane in dobrojedce smo pripravili darilne
pločevinke različnih vrednosti, ki v enem darilu ponujajo kar
7 Jezerškovih doživetij. Pločevinka vsebuje brošuro z opisom
Jezerškovih doživetij in vrednostni darilni bon s kodo, s katero opravite rezervacijo ali nakup.
KATEGORIJA
DARILNEGA BONA

VREDNOST
DARILNEGA BONA

DOŽIVETJE

39,90€

ZA VSE ŽELJNE
ČAROBNIH OKUSOV

69,90€

ZA VSE ŽELJNE
GURMANSKIH UŽITKOV

119,80€

ZA VSE ŽELJNE
PRAVLJICE NA MIZI

Kako unovčiti darilni bon?
1. V brošuri poiščite idealno doživetje.
2. Pokličite in rezervirajte svoje doživetje.
	Rezervacije so obvezne. Ob rezervaciji sporočite
kodo bona.
3. Uživajte v doživetju.
	Ob unovčevanju predložite darilni bon. Ponudba
se lahko sezonsko spreminja.
4. Delite svoje vtise z nami.
#jezersek

POGOJI UNOVČENJA
DARILNEGA BONA
Svoje doživetje lahko izkoristite v vrednosti darilnega bona,
ki ste ga prejeli. Če je vrednost bona večja od cene storitve,
vračilo denarja ni mogoče. Če je vrednost bona manjša od
cene storitve, je potrebno doplačilo.
Izjema so kulinarične delavnice Akademije Jezeršek. Če je
vrednost bona večja od cene izbrane delavnice, vam bomo
ob prihodu na delavnico izdali dobropis v preostali vrednosti.
Če je vrednost bona manjša od cene izbrane delavnice, boste
ob potrditvi prijave na elektronski naslov prejeli podatke za
doplačilo.
Bon lahko izkoristite kot popust (koda kupona) pri končnem
plačilu naročila v spletni trgovini Jezeršek. Vrednost bona se
odšteje od končne vrednosti naročila, kjer minimalni znesek
plačila z upoštevanim popustom ne sme biti manjši od 20 €.
Popust velja pri enkratnem naročilu jedi in gourmet paketov,
ne velja pa za pijače, dodatke in darilni program.
Bon velja eno leto od dneva nakupa in je unovčljiv v enkratnem znesku. Darilnega bona ne delno ne v celoti ni mogoče
zamenjati za gotovino.
Pogoje unovčenja vrednostnega darilnega bona preverite pri
izbranem doživetju.

DVOR JEZERŠEK
Okusite bogastvo slovenske kulinarike
na sodoben način
Na idilični lokaciji v objemu Kamniško-Savinjskih Alp stoji
veličastna domačija – Dvor Jezeršek. Tu si roko podajata
tradicija in sodobnost in natanko tukaj lahko Slovenijo tudi
»okusite«, kar potrjuje prestižni naziv Kulinarično središče
»Okusiti Slovenijo«.

ZA VSE ŽELJNE
ČAROBNIH OKUSOV
Pozdrav iz kuhinje
3-hodni degustacijski meni
En bon velja za dve osebi.
Pijača za doplačilo.

ZA VSE ŽELJNE
GURMANSKIH UŽITKOV
Kozarec penine
Pozdrav iz kuhinje
4-hodni degustacijski meni
En bon velja za dve osebi.
Dodatna pijača za doplačilo.

ZA VSE ŽELJNE PRAVLJICE NA MIZI
Kozarec penine
Pozdrav iz kuhinje
4-hodni degustacijski meni
Vinska spremljava
ali
Nočitev s tradicionalnim zajtrkom
Kozarec penine ob prihodu
En bon velja za dve osebi. Dodatna pijača za doplačilo.

Rezervacije:
DVOR JEZERŠEK, Zgornji Brnik 63, 4207 Cerklje na Gorenjskem,
T: 04 252 9400, E: dvor@jezersek.si, www.jezersek.si

BLEJSKI GRAD
Razvajajte se s prefinjenimi jedmi v družbi
nepozabnega razgleda
Na spodnjem grajskem dvorišču vas najprej pozdravita Grajska
kavarna in butična trgovina – Grajski čebelnjak. V Restavraciji
Blejski grad vas bomo razvajali s sodobno interpretiranimi
tradicionalnimi jedi in nepozabnim razgledom na otoček sredi
jezera.

ZA VSE ŽELJNE
ČAROBNIH OKUSOV
Vstopnina na Blejski grad
Kozarec penine
Sladica po izbiri
En bon velja za dve osebi. Pijača za
doplačilo.

ZA VSE ŽELJNE
GURMANSKIH UŽITKOV
Vstopnina na Blejski grad
Kozarec penine za aperitiv
Pozdrav iz kuhinje
Glavna jed po izbiri iz
sezonskega menija
Sladica po izbiri
En bon velja za dve osebi. Dodatna
pijača za doplačilo.

ZA VSE ŽELJNE PRAVLJICE NA MIZI
Vstopnina na Blejski grad
Kozarec penine za aperitiv
Pozdrav iz kuhinje
4-hodni sezonski degustacijski meni za večerjo
En bon velja za dve osebi. Dodatna pijača za doplačilo.
Bon je možno unovčiti samo ob rezervaciji večerje.

Rezervacije:
RESTAVRACIJA BLEJSKI GRAD, Grajska cesta 61, 4260 Bled
T: 01 235 09 52, 04 620 34 44, E: bled@jezersek.si, www.jezersek.si

LJUBLJANSKI
GRAD
Doživite sodobno grajsko pravljico
in bogastvo okusov
Prepustite se Okusom Slovenije in v prijetnem ambientu
Gostilne na Gradu na enem mestu okusite bogato slovensko
kulinarično dediščino. Za grajskim obzidjem vas v Grajski kavarni čakajo okusne dobrote za dušo, izbrane pijače za vsak
okus in omamno dišeča kava.

ZA VSE ŽELJNE
ČAROBNIH OKUSOV
Pozdrav iz kuhinje
Kozarec penine za aperitiv
Glavna jed s sezonskega menija po izbiri

ZA VSE ŽELJNE
GURMANSKIH UŽITKOV
Pozdrav iz kuhinje
Kozarec penine za aperitiv
3-hodni meni iz sezonskega
menija po izbiri

En bon velja za dve osebi. Dodatna
pijača za doplačilo.

En bon velja za dve osebi. Dodatna
pijača za doplačilo.

ZA VSE ŽELJNE PRAVLJICE NA MIZI
Pozdrav iz kuhinje
Kozarec penine za aperitiv
5-hodni sezonski degustacijski meni po izbiri
En bon velja za dve osebi. Dodatna pijača za doplačilo.

Rezervacije:
GOSTILNA NA GRADU, Grajska planota 1, 1000 Ljubljana
T: 01 235 09 52, 08 205 19 31, E: ljubljanskigrad@jezersek.si,
www.jezersek.si

PIVNICA UNION
Privoščite si pivniške dobrote v
zmajskem gnezdu
Pivnica ni samo prostor, kjer se dobro pije in dobro jé. Ljubitelji piva lahko v Pivnici Union začutite zmajevo esenco Union
piva, si privoščite vrček hladnega in ob pivskih jedačah pod
ustvarjalno taktirko ekipe Jezeršek podoživite pravo pivniško
vzdušje.

ZA VSE ŽELJNE
ČAROBNIH OKUSOV
Krača možača (počasi pečena
telečja krača s praženim krompirjem in sezonsko zelenjavo)
4-krat pivo Union 0,50 l
4-krat bavarska presta
Priporočamo za 3 do 4 osebe.
Dodatna pijača za doplačilo.

ZA VSE ŽELJNE
GURMANSKIH UŽITKOV
2-krat dila za štiri po meri:
GLADOMORKA in
HUDOLAKOTNA
10-krat pivo Union 0,50 l
Priporočamo za 4 do 6 oseb.
Dodatna pijača za doplačilo.

ZA VSE ŽELJNE PRAVLJICE NA MIZI
10 kg Pivo na kilo
5-krat sezonska pogača »POGAČE MALO
DRUGAČE«
Priporočamo za 8 za 10 oseb. Dodatna pijača za doplačilo.

Rezervacije:
PIVNICA UNION, Celovška cesta 22, 1000 Ljubljana
T: 01 235 09 52, 01 471 73 35, E: pivnicaunion@jezersek.si,
www.jezersek.si

AKADEMIJA
JEZERŠEK
Odkrijte radosti kuharskih mojstrov
Na kulinaričnih delavnicah Akademije Jezeršek boste v prijetnem ambientu Dvora Jezeršek in sproščenem vzdušju spoznali male skrivnosti velikih kuharskih mojstrov.

ZA VSE ŽELJNE
ČAROBNIH OKUSOV
Pester izbor kulinaričnih
delavnic

ZA VSE ŽELJNE
GURMANSKIH UŽITKOV
Pester izbor kulinaričnih
delavnic

En bon velja za eno osebo za udeležbo
na izbrani delavnici.

En bon velja za eno osebo za udeležbo
na izbrani delavnici.

ZA VSE ŽELJNE PRAVLJICE NA MIZI
Pester izbor kulinaričnih delavnic
En bon velja za eno osebo za udeležbo na izbrani delavnici.
S kodo na darilnem bonu se na spletni
strani www.jezersek.si/akademija/delavnice prijavite na izbrano kulinarično
delavnico.
Tematike kulinaričnih delavnic se sezonsko spreminjajo. Seznam razpisanih
kulinaričnih delavnic in dodatne informacije najdete na spletni strani: www.
jezersek.si/akademija.
Če je vrednost bona večja od cene
izbrane delavnice, vam bomo ob
prihodu na delavnico izdali dobropis

v preostali vrednosti. Če je vrednost
bona manjša od cene izbrane delavnice, boste ob potrditvi prijave na svoj
elektronski naslov prejeli podatke za
doplačilo.
Delavnice izvaja Akademija Jezeršek,
na Dvoru Jezeršek, Zgornji Brnik 63,
4207 Cerklje na Gorenjskem. Delavnice
vodijo strokovni sodelavci Jezeršek
gostinstva in zunanji sodelavci. Organizator delavnic je podjetje Jezeršek
gostinstvo.

Prijave:
DVOR JEZERŠEK, Zgornji Brnik 63, 4207 Cerklje na Gorenjskem
T: 04 252 94 00, E: akademija@jezersek.si, www.jezersek.si

VEČERJA
NA ZAJLI
Izkusite nepozabno kulinarično zajlanje
visoko nad oblaki
Gostilna Dvor Jezeršek in Gostilna Krištof v prijetnem ambientu na nenavadnem kraju pripravita nepozabno kulinarično
doživetje. Kabine krvavške žičnice se posebej za to priložnost
spremenijo v majhne zasebne restavracije. Največ štiri osebe
lahko uživate večerjo s tremi hodi v zasebni kabini. Večerja se
konča s sladkim presenečenjem v bližnji planinski koči.

ZA VSE ŽELJNE PRAVLJICE NA MIZI
4-hodni meni v krvavških gondolah
Vinska spremljava
Kulturni program
En bon velja za dve osebi.

Seznam razpisanih terminov Večerje na
zajli in dodatne informacije najdete na
spletni strani: www.jezersek.si/dogodki/
vecerjanazajli.
S kodo na darilnem bonu se prijavite na
izbrani termin.
Dogodek se izvaja vse leto.

Večerja na zajli se izvaja v kabinski
žičnici RTC Krvavec, Grad 67, 4207
Cerklje na Gorenjskem.
Organizatorji: Jezeršek gostinstvo,
RTC Krvavec, Gostilna Krištof
Partnerji: Koželj, Damahaus

Prijave:
DVOR JEZERŠEK, Zgornji Brnik 63, 4207 Cerklje na Gorenjskem
T: 04 252 94 00, E: akademija@jezersek.si, www.jezersek.si

JEZERŠEK
E-CATERING
Izberite vrhunske jedi za izbrane priložnosti
Spletna trgovina Jezeršek e-catering omogoča naročilo
vrhunskega Jezeršek cateringa (dnevno svežih, sezonskih
jedi, pijačo in dodatke) za vsako priložnost (poslovni sestanek, timbilding, osebna praznovanja …), hitro in preprosto
– kar po spletu, kjer za pripravo in postrežbo pogostitve na
želenem kraju ne potrebujete strežnega osebja. Z možnostjo
brezstičnega plačila in brezkontaktne dostave bo vaša pogostitev z našo pomočjo vrhunska.

ZA VSE ŽELJNE
ČAROBNIH OKUSOV
Pester izbor vrhunskih
dnevno svežih sezonskih jedi.

ZA VSE ŽELJNE
GURMANSKIH UŽITKOV
Pester izbor vrhunskih dnevno svežih sezonskih jedi.

ZA VSE ŽELJNE PRAVLJICE NA MIZI
Pester izbor vrhunskih dnevno svežih
sezonskih jedi.
Bon lahko izkoristite kot popust (koda kupona) pri končnem plačilu naročila v
spletni trgovini Jezeršek. Vrednost bona se odšteje od končne vrednosti naročila,
pri čemer minimalni znesek plačila z upoštevanim popustom ne sme biti manjši
od 20 €. Popust velja pri enkratnem naročilu jedi in gourmet paketov. Popust ne
velja za pijače, dodatke in darilni program. Bon je unovčljiv v enkratnem znesku.

Informacije:
JEZERŠEK GOSTINSTVO d.o.o., Sora 1a, 1215 Medvode
T: 01 235 09 52, E: spletnatrgovina@jezersek.si, www.e-jezersek.si

Splošna pravila in pogoje
sodelovanja si lahko preberete na
www.jezersek.si/darila.
Darilne pločevinke lahko kupite
v spletni trgovini Jezeršek
(spletnatrgovina.jezersek.si)
ali pri izbranih trgovci.
Več na www.jezersek.si/darila.

Jezeršek gostinstvo d.o.o.
Sora 1a, 1215 Medvode
T: 01 361 94 21
E: info@jezersek.si
www.jezersek.si

