
Drink list and menu 
Getränkekarte und Speisekarte

Jedálny a Nápojový 
Lístok



Teplé nápoje
Hot drinks

Espresso        € 2,20
(25ml vody, 7 g kavy)

Espresso lungo  € 2,20
(33ml vody, 7 g kávy)

Espresso doppio  € 3,50
(14g kávy, 50ml vody)

Zalievaná Popradská káva 
podávaná v džezve 7g € 2,10
Turkish coffee
Turkischer Kaffee

Viedenská káva   € 2,90
(káva 7 g, šľahačka 3 g) 
Viennese coffee (Coffee, whipped cream, 
Granko chocolate) 
Einspänner

Alžírska káva   € 3,50
(káva 7 g, vaječný koňak 0,02 l, šľahačka) 
Algerian coffee (coffee, egg liquer, cream)

Teplé mlieko s  Grankom (kakao) 0,3 l € 2,10
kakao
Hot milk with Granko (slovak cacao)
Heiße Milch mit Granko 

Čaj sypaný – hrnček 5 g / 0,3 l  € 2,90
(šípkový, materina dúška, kamilkový, repíkový, 
lipový, skorocel, ovocná zmes, žíhľava, Babičkina
záhrada, rakytník z Tvrdošoviec, lesná bylinková 
zmes)
Herbal infusion tea
Kräutertee 

Čaj sypaný – čajník 20 g / 1 l  € 6,50
(šípkový, materina dúška, kamilkový, repíkový, 
lipový, skorocel, ovocná zmes, žíhľava, 
Babičkina záhrada, rakytník 
z Tvrdošoviec, lesná bylinková 
zmes)
Herbal infusion tea
Kräutertee 
Kräutertee 

Med / Šlahačka 20 g € 0,80
Honey / Whipped cream
Honig / Schlagsahne
Mliečko ku káve 10 g € 0,40
Milk | Milch
Plátok citrónu  € 0,30
Lemon | Zitrone

Nealkoholické nápoje 
Non–alcoholic drinks
Alkoholfreie Getränke

Coca Cola 0,33 l € 2,10
 
Coca Cola light 0,33 l € 2,10

Vinea 0,33 l  € 2,10

Rajec 0,33 l  € 1,90
 0,75 l € 3,70
pramenitá minerálna voda
Sýtená, jemne sýtená, nesýtená. 
Natural mineral water. Bubbly, mildly bubbly, still.

Cappy- džúsy 0,25 l € 2,00
Jablko, Pomaranč, Multivitamín, Jahoda 
Juices 

Adelka - edícia Biofarma 0,25 l € 2,50
100% Bio ovocná šťava vyrobená na Orave

Vyrobená len z čistého ovocia v Bio kvalite
Bio juice (jablko-čierna ríbezľa, jablko-čučoriedka, 
jablko-jahoda, jablko-malina, jablko-rakytník 
(odporúčame pre zdravie malých farmárikov) 

Jablčnô 0,25 l € 2,70
Nealkoholická kombinácia jablkového muštu, vyrobeného 
zo siedmich odrôd slovenských jabĺk, a sódy. Neobsahuje 
pridaný cukor, umelé konzervačné látky ani farbivá

Hroznový mušt 0,75 l € 8,50
100% hroznová šťava z odrody Frankovka modrá,
vyrobená bez konzervačných látok a bez oxidu
siričitého. Obsahuje vitamín C.

Čapované nealko
Non–alcoholic drink´s
Alkoholfreie Getränke

Čapovaná Kofola 0,50 l € 1,80
Kofola / Kofola

Čapovaná Kofola  0,30 l € 1,30
Kofola / Kofola

Domáca limonáda so sódou
s domácim bio-sirupom 0,50 l € 2,90
Baza
Malina
Zázvor

Homemade lemonade (Elderberry  / Raspberry / Ginger)

Čapovaná sóda  0,10 l € 0,30

Plátok citrónu  1 ks € 0,30

Tatra tea drink      € 4,50
(čapovaná Kofola 0,2 l + 0,05 Tatra Tea 52%)



pivo 
Drauht beer
Gezapf Bier

Kláštorný ležiak 11°  0,5 l € 2,50
Kláštorný ležiak 11°  0,3 l  € 1,70
Zlatý bažant nealko 0,0%  0,5 l € 2,20
Zlatý bažant nealko 0,0%  0,3 l € 1,60
Zlatý bažant Radler  0,5 l € 2,20
Zlatý bažant Radler  0,3 l € 1,60

Kláštorný ležiak 11° 1 l / fľ. € 4,50
Kláštorný ležiak 11° 0,5 l / fľ. € 2,50
Zlatý bažant tmavý 0,5 l / fľ. € 1,90
Zlatý bažant Radler 0,5 l / fľ. € 1,90
Zlatý bažant 73 0,5 l / fľ. € 1,90
Zlatý bažant 0,0% 0,5 l / fľ. € 1,90

V novembri 2015 nám prior Milosrdných bratov požehnal 
prvú várku Kláštorného ležiaku. Z tých najlepších surovín 
- z čerstvo (u nás) namletého sladu, českého žateckého 
chmeľu a čerstvých pivovarských kvasníc sme pod 
prísnym dohľadom našich sládkov uvarili naše prvé pivo. 
Na zachovanie receptúry a tradičnej výroby Kláštorného 
ležiaku dohliada najdlhšie slúžiaci sládek v Čechách, 
osobnosť vedená v Sieni slávy českého pivovarníctva 
a sladovníctva, majster sládek Ivan Chramosil, ktorý celý 
svoj profesionálny život varil pivo U Fleku.
www.klastornypivovar.sk

Víno
Wine
Wein

Rizling rýnsky 2017, polosuché biele víno
Vladimír Hronský

Sauvignon rouge 2014, suché červené víno
Vladimír Hronský

Ríbezľové víno 
Tradičný ríbezlák z červených alebo čiernych ríbezlí od Mrázika z Devína.

V lete odporúčame osviežujúci lahodný 
ríbezľový strik so sódou.

Na zahriatie v kolibe
For cold  evenings

Hriate víno  0,5 l € 10,00
Mulled wine | Gluhwein 
Hriate ríbezľové víno  0,5 l € 10,00
Mulled currant wine | Gluhwein  
Grog 0,2 l / 0,05 l  € 3,00
(čierny čaj s rumom)
Black tea with rum | Tee mit Rum

Hriata medovina  0,1 l  € 2,50
Hot honey wine  | Heißen Met

Hot Tatra Tea    € 4,90
Tatra tea 52%, čierny čaj, cukor

Destiláty 
Spirits
Branntweine

Becherovka 0,05 l € 2,50
Borovička slovenská 40% 0,05 l € 2,50
Borovička spišská 40% 0,05 l € 2,50
Hruškovica od deda 50% 0,05 l € 4,20
Čerešňovica od deda 50% 0,05 l € 4,20
Mandľovica od deda 50% 0,05 l € 4,20
Slivovica od deda 50% 0,05 l € 4,20
Fernet Stock 0,05 l € 3,00
Fernet Stock Citrus 0,05 l € 3,00
Medovina 0,10 l € 2,20
Slivovica chalupárska 40% 0,05 l € 2,00
Slivovica Bošácka 52% 0,05 l € 3,50
Tatra Tea 52%  0,05 l € 3,00
Um tuzemský 40% 0,05 l € 2,20
Vaječný likér 0,05 l € 2,20 
Vodka jemná 40% 0,05 l € 2,20

Drahí zákazníci,
Biofarma Príroda bola postavená 

s láskou a pre Vás. 

S  veľkým úsilím sme ju vybudovali, budujeme 
a všetkými silami sa snažíme uspokojiť Vaše 

požiadavky. 

Počas letného obdobia, v čase najväčšej 
návštevnosti, nedokážeme 

výrobné kapacity viac rozšíriť; 
existujúce technické možnosti 

využívame na 150%. 

V najväčšej špičke 
počas víkendov je možné, 

že Vás obsluhujúci personál upozorní na 
dlhšie čakanie (môže presiahnuť 

30 min) na prípravu niektorých jedál. 

Prosíme o Vašu trpezlivosť 
a  zhovievavosť, kuchári v návale práce

a pri ich technických možnostiach 
robia čo môžu.  

Ak však máte pocit, že čakanie 
je spôsobené nevšímavosťou 
obsluhujúceho personálu, 

kontaktujte nás čo najskôr. 

Našim cieľom je spokojný zákazník. 

Pre sťažnosti, námietky, informácie 
kontaktujte manažéra na čísle: 0907717031

Med / Šlahačka 20 g € 0,80
Honey / Whipped cream
Honig / Schlagsahne
Mliečko ku káve 10 g € 0,40
Milk | Milch
Plátok citrónu  € 0,30
Lemon | Zitrone

0,75l 17,00 €
0,10l 2,50 €

Čapujeme iba
v letnej sezóne.

Alergény: 1. Obilniny obsahujúce lepok (jačmeň, pšenica, ovos) a výrobky z nich. 2. Kôrovce a výrobky z nich. 3. Vajcia a výrobky z nich. 4. Ryby a výrobky z nich. 5. Arašidy a výrobky z nich.  6. Sójové zrná a 
výrobky z nich. 7. Mlieko a mliečne výrobky.  8. Orechy a výrobky z nich. 9. Zeler a výrobky z neho. 10. Horčica  a výrobky z nej. 11. Sezamové semená a výrobky z neho. 12. Oxid siričitý a siričitany v koncen-
trácii vyššej ako 10mg/kg alebo 10mg/l vyjadrené ako SO2. 13. Vlčí bôb a výrobky z neho. 14 Mäkkýše a výrobky z nich.



Polievky
Soup

Kapustnica 7 0,33 l € 4,50
S údeným mäsom, klobásou a kyslou smotanou,
1 krajec chleba
Cabbage soup with sausage 
Sauerkrautsuppe     

Cesnaková polievka  
v našom domácom bochníku 1, 7 0,33 l € 5,50
Garlic soup in home made bread bowl  
Knoblauchsuppe in Brotleib

Cesnaková polievka  1, 7 0,33 l € 4,00
Garlic soup  
Knoblauchsuppe

Slepačí vývar  1, 7 0,33 l € 4,50
Novinka / Víkendová ponuka
Varíme v piatok, sobotu a nedeľu
Chicken soup with noodles
Hühnersuppe mut Nudeln

Mäsové pochúťky
Goulash

Kotlíkový guláš 1 0,33 l € 6,50
Z hovädzieho a bravčového mäsa, 1 krajec chleba 
Goulash
Gulasch 

Baraní guláš 1 0,33 l € 7,00
Mutton goulash

Naše domáce zemiakové guľky 
plnené údenou krkovičkou
na dusenej kapuste 1,3,7  2 ks € 9,00

Pečená krkovička 
s kapustovými haluškami 1, 3  120g/150g € 11,50
Pork neck with slovak potato dumplings with cabbage 
and bacon

Jedlá starých mám 
Grandmother´s favorites (old time)
Gerichte aus der Grossmutterkuche

U nás vyrábané bryndzové pirohy   
so slaninou, kôprom, pažítkou 1, 3, 7   5ks / 250 g € 8,00
                                   7ks / 350 g € 9,50
Stuffed pirogi with bryndza and bacon
Brimsenpiroggen mit Speck 

Tvarohové pirôžky s  maslom 
a  posypané kakaom 1, 3, 7 250 g € 8,50 
Cottage cheese rolls with butter and cocoa
Quarkpiroggen mit Butter und Kakao bestreut  
 
Čučoriedkové guľky 
posypané kakaom 1, 3, 7 250 g € 8,50 
Stuffed dumplings with blueberry with cocoa
Heidelbeerenknodeln mit Kakao bestreut

Šúľance s  makom 1, 3, 7 280 g € 8,00 
Dumplings with poppy seed
Nudeln mit Mohn

Šúľance s  orechami 1, 3, 7, 8 280 g € 9,50 
Dumplings with nuts 
Nudeln mit Nussen

Bobáky 1, 3,  7, 8  10ks / 250 g € 9,50
S makom alebo orechami
Bobaky - dumplings with poppy seed or crushed nuts
Bratislavaer Mohn-oder Nussklőse

Domáca buchta plnená nutelou
s kakaom a maslom 1, 3, 7 1ks /100 g € 3,50
 2ks / 200g € 7,00
 3ks / 300 g € 9,00
Dumplings with nutella, cocoa powder and butter 
Kartoffelnknodel mit Nutella und Cacao

Pre malých farmárikov
(Ponuka platí pre deti do 158 cm)

Naše domáce jahodové guľky s opraženou 
struhankou 1, 3, 7 3ks € 6,00
 5ks € 8,00

Tvarohové pirôžky s  maslom 
a posypané kakaom 1, 3, 7 150 g € 5,50
Cottage cheese rolls with butter and cocoa
Quarkpiroggen mit Butter und Kakao bestreut  
 

Čučoriedkové guľky 
posypané kakaom 1, 3, 7 150 g € 5,50
Stuffed dumplings with blueberry with cocoa
Heidelbeerenknodeln mit Kakao bestreut

Šúľance 1, 3, 7 150 g € 6,00
s  makom alebo orechami
Dumplings with poppy seed or nuts
Nudeln mit Mohn aber Nussen

Vyrobené u nás

Každým  Vašim  nákupom  nám  prispievate  na  celoročnú opateru našich zvierat  a  údržbu                       22 ha areálu, ktorý udržujeme celoročne pre radosť nás a Vašich detí. Ďakujeme!



Halušky so 100% ovčou bryndzou
Dumplings
Brimsennockerln

Bryndzové halušky 
so slaninou 1, 7 300g € 8,50 
Dumplings with bryndza and bacon
Brimsennockerln mit Bryndza und gebratenen Speck

Bryndzové halušky s  oštiepkom 
a slaninou 1, 7 300 g € 9,80 
Dumplings with bryndza, smoked sheepcheese and bacon
Brimsennockerln mit Bryndza, gereucherte Schafkäse und 
gebratenen Speck

Bryndzové halušky 
s klobásou 1, 7 300 g € 9,00 
Dumplings with bryndza and sausage
Brimsennockerln mit Bryndza und Wurst

Bryndzové halušky 
s  domácim ovčím syrom 
a slaninou 1, 7 300 g € 9,50
Dumplings with bryndza,  our home made sheep cheese, 
bacon
Brimsennockerln mit Bryndza, unser Schafkäse 
und gebratenen Speck

Kapustové strapačky  
(podávame iba so slaninou) 1    300 g € 8,50
Dumplings with cabbage, red pepper and bacon
Sauerkrautkartoffelnnockerln mit Speck und Wurst

Čisté halušky 1 280 g € 4,00
Dumplings
Kartoffelnnockerln

Odporúčame k haluškám
We reccomend with halušky

Zákvas 7 0,1 l € 0,50
Sour milk | Sauermilch 

Žinčica 7  0,1 l € 0,50
(vyrobená zo 100% ovčieho mlieka) 
Sour sheep milk home made | Sauerschafmilch 
V  letnej  sezóne  vyrobená zo 100% ovčieho mlieka, 
v zime nám Zázrivávozí  žinčicu aj s pridaním kravského 
mlieka - preverte pri objednávke u personálu

Tradičné chute slovenska
Traditional taste of Slovakia

Slovenská misa pre 2 osoby 1, 7 750 g  € 18,00
(bryndzové halušky, 5 ks bryndzové pirohy, 
kapustové strapačky)
Slovak platter for 2 persons  (dumplings with ‚bryndza‘ 
sheep cheese, 5x pirogi with bryndza sheep cheese, 
dumplings with cabbage)
Slowakischer Teller für 2 Personen  (Brimsennocken, 
5x Brimsenpiroggen, Sauerkrautnocken)

Bezlepkové jedlá
Gluten free meals

Bezlepkové cviklové pirohy plnené syrom  
podávané s maslom a nastrúhaným 
oštiepkom 5 ks € 8,00
 7 ks € 9,50
  
VEGAN Bezlepkové cviklové pirohy plnené 
vegánskym syrom podávané s ALSAN-S  
maslom a Violife údeným syrom 5 ks € 8,50
 7 ks € 10,50

Bezlepkové zemiakové guľky 
plnené nutellou, s kakaom 
a roztopeným maslom 7 ks / 190 g € 7,50
 11 ks / 270 g € 9,50

VEGAN Bezlepkové zemiakové guľky 
plnené nutellou, s kakaom 
a ALSAN-S maslom 7 ks / 190 g € 8,60
 11 ks / 270 g € 10,60

Bryndzové halušky 
so slaninou 1, 7 150 g € 5,50
Dumplings with bryndza and bacon
Brimsennockerln mit Bryndza und gebratenen Speck

Bryndzové halušky s  oštiepkom 
a slaninou 1, 7 150 g € 6,00
Dumplings with bryndza, smoked sheepcheese and bacon
Brimsennockerln mit Bryndza, gereucherte Schafkäse und 
gebratenen Speck

Bryndzové halušky (malé) 
s  domácim ovčím syrom 
z farmy a slaninou 1, 7 150 g € 6,00
Dumplings with bryndza,  our home made sheep cheese, 
bacon
Brimsennockerln mit Bryndza, unser Schafkäse und ge-
bratenen Speck

Čisté halušky  1  150 g € 3,00
Dumplings / Brimsennockerln

Používame 100 % ovčiu bryndzu zo ZázrivejFind us on:

Každým  Vašim  nákupom  nám  prispievate  na  celoročnú opateru našich zvierat  a  údržbu                       22 ha areálu, ktorý udržujeme celoročne pre radosť nás a Vašich detí. Ďakujeme!



Výrobky z ovčieho mlieka
Products from sheep milk

Ovčí syr vyrobený na našej farme zo 100% 
ovčieho mlieka
Original sheep cheese made from 100% sheep milk
Schafkäse produziert aus 100% original Schafmilch

Ovčí syr  7 100 g € 2,20
Sheep cheese  
Schafkäse

Bryndza  7  100% ovčia 100g € 2,20
Special Slovak sheep cheese 
Bryndza

Korbáčiky 7 100g € 1,80
údené alebo neúdené
Small kourbaches unsmoked or smoked
Kleine Käseknute ungeräuchert oder geräuchert

Žinčica  7 0,1 l € 0,40
V  letnej  sezóne  vyrobená zo 100% ovčieho mlieka, 
v zime nám Zázrivá vozí  žinčicu aj s pridaním 
kravského mlieka - preverte pri objednávke
u personálu

Tanier z  mliečnice  1, 7  200 g  € 6,50
(2 x chlieb, ovčí syr, oštiepok, korbáčiky) 
Plate from „mliečnica“ (bread, sheep cheese, smoked 
sheep cheese, courbatches)
Teller from „mliečnica“ (Brot, Schafkäse, Geräucherte 
Schafkäse, Knute)

Bryndzový chlieb Šmirkas   1, 7 70 g € 4,50
(domáca bryndzová pomazánka v miske, chlieb)
Bread with bryndza cheese
Brot mit Bryndza Käse

Zdravá sladkosť 
pre malých farmárikov
Healthy sweet snack for small farmers

Ovocné tyčinky pre deti 20 g € 1,30
bez cukru, bez alergénov, bezlaktózové,
bezlepkové, nízkohistamínové, vegan

Vesleý Maťko
ovocná tyčinka s broskyňami a rakytníkom

Sladká Zuzka
ovocná tyčinka s malinami

Kyslý Miško
ovocná tyčinka s čiernymi ríbezľami

Čoko Ivka
Kakaová tyčinka s jahodami

Z našej starej pekárne

Navštívte našu pekáreň v areáli farmy. Uvidíte 
naživo, ako sa pečie náš chlieb.
V letnom období je pekáreň s predajňou otvorená 
denne od 10:00 do 18:00. V zimnom období je 
otvorená len počas víkendov. Naši pekári však pečú 
denne, a čerstvé výrobky si môžete zakúpiť aj priamo 
tu, v Kolibe.  

 
Bochník pšenično-ražný  1   500 g € 1,90

Makovník celý  1, 3, 7 800 g € 12,50

Makovník zo Starej pekárne  1, 3, 7  110 g € 2,50

Navyše
Extra

Chlieb 1 | Kakao |  
Cukor | Mlieko 7 |   € 0,40
 
Horčica 10 | Chren | Smotana 7 | 
Slanina | Klobása | Bryndza 7 | 
Maslo 7 | Orechy 8 | Mak   € 1,50
   
Na požiadanie 
zabalíme všetky jedlá  € 0,50

Bio taška  € 0,50 
  
 

Dezerty

Domáca štrúdľa  1, 3, 8  110 g € 2,50
podľa ponuky
 
Jahodové guľky  1 3 ks € 6,00
Sweet strawberry balls

Bobáky 1, 3, 7, 8  5ks / 120 g € 5,50
S makom alebo orechami
Bobaky - dumplings with poppy seed or crushed nuts
Bratislavaer Mohn-oder Nussklőse

Rezervovať miesta v reštaurácii počas víkendu nie je možné. Rezervovať miesto pre oslavy, stretnutia, rodinné posedenia  je možné                        len počas týždňa. Rezervácie akcií nad 15 ľudí je nutné dohodnúť priamo v Kolibe v reštaurácii, minimálne 2 dni vopred.



Biofarma Príroda ponúka
Prenájom ohniska
V areáli je dispozícii 1 ohnisko s krytým altánkom.
Ohnisko je nutné si vopred rezervovať na čísle 
0918280546. Cena prenájmu ohniska je 30 EUR 
(pracovné dni) alebo 50 EUR (sobota, nedeľa alebo 
sviatok). K ohnisku Vám vopred pripravíme ražne
na opekanie, drevo, naštiepané triesky, odpadový kôš
na smeti a zabezpečíme odvoz smetí. Po ukončení akcie
je návštevník povinný oheň dôkladne uhasiť a vrece
s odpadom dôkladne uzavrieť. Tieto pravidlá je nutné
dodržiavať kvôli nebezpečenstvu požiaru a 
nebezpečenstvu hroziacemu našim voľne
žijúcim zvieratkám. Pre maximálne 20 osôb.

V celom areáli je prísny zákaz fajčenia!
Celý areál je nefajčiarsky – je zakázané fajčiť v celom areáli 
– aj vo voľnej prírode pri ohniskách! 

Návšteva a pohyb v areáli je povolený do psom neustále 
držaným na vôdzke. Je prísne zakázaný voľný pohyb psa 
bez vôdzky, pri zistení voľného pohybu psa bude majiteľovi 
psa účtované vstupné vo výške 70 Eur/osoba.

Prenájom „letnej školy“ pre školy a škôlky
Podmienky organizovaných návštev pre väčšie 
skupiny - školy a škôlky, letné tábory, sú opísané na 
webovej stránke www.biofarma.sk v sekcii Pre školy 
a škôlky.

Detské oslavy
Počas letných mesiacov je možné rezervovať si ohnisko   
na detskú oslavu. Počas zimného obdobia je možnosť 
rezervovať na detskú oslavu časť Koliby len počas 
pracovného týždňa. V rámci detskej oslavy je možnosť 
zabezpečiť  prehliadku farmy s bačom (3,00 € / dieťa) 
s vozením na koči.  
Služby je možné objednať na čísle 0918 280 546.

Bezplatné detské ihrisko a zvieratká
Počas posledných rokov sa snažíme pre deti neustále 
pridávať nové a nové prekvapenia. Ihrisko sa snažíme 
rozširovať a udržiavať. Prosíme, aby ste dodržiavali 
pravidlá užívania detských atrakcií kvôli bezpečnosti detí 
na ihrisku. 

Okolo zvierat sme vybudovali dvojité ohrady. Je zakázané 
vstupovať do ohrád, kŕmiť zvieratá a dotýkať sa zvierat 
cez ohrady. Zvieratá sú živé tvory so svojimi náladami. 
Naše poníky od malička hryzú a každá natiahnutá ruka 
cez ohradu bude chňapnutá. Je prísne zakázané krmiť 
veľké kone a dotýkať sa ich, predítete tým zdravotným 
problémom našich koní a nebezpečným úrazom Vás a 
Vašich detí. Nikdy neučte malé deti prikrmovať cudzie 
zvieratá- je to chyba, zvieratám tým môžete veľmi ublížiť. 
Ďakujeme
Prosíme vás, nedovoľte vašim deťom naháňať a strašiť 
voľne sa pohybujúce zvieratá. 

Botanický náučný chodník
Spolu s dendrológmi Botanickej záhrady sme vytvorili 
Botanický náučný chodník Gustáva Čejku pre deti aj 
dospelých.

Sledujte nás na Facebooku!
O akciách a aktualitách na Biofarme sa dozviete na našej 
facebookovej stránke. Pridajte si nás.

Novinka!
S cieľom zabrániť nekontrolovanému prikrmovaniu  
našich  zvierat často nevhodnými potravinami sme  

s bačom pripravili balíčky zdravých granuliek.
Podporte našu farmu kúpou krmiva pre zajačiky, 

ovečky alebo kozičky.

Balíček granuliek = 1,50 EUR

Takto máme prehľad, koľko ktorých balíčkov  
sa denne predalo a ktoré zvieratká dostali 

aké množstvo granuliek.

Kŕmenie našich zvierat inými pochutinami je zakázane 
a zvieratám môže veľmi ublížiť.  Ak rodičia už donesú 
jabĺčko, gaštany, šalátik, mrkvičku - vyhľadajte baču 

a  potravinu ukážte, on dá presné inštrukcie, 
či ich odložíme na neskôr alebo či sú vhodné. 

Bez konzultácie s bačom môže každé prikrmovanie 
zvieraťu veľmi ublížiť.

Koník Kubko má ťažkú diagnózu a je na prísnej diéte. 
Preto nekŕmte naše zvieratá.

Ďakujeme za Vaše pochopenie a dodržiavanie pravidiel 
pri pobyte na našom hospodárskom dvore.

Rezervovať miesta v reštaurácii počas víkendu nie je možné. Rezervovať miesto pre oslavy, stretnutia, rodinné posedenia  je možné                        len počas týždňa. Rezervácie akcií nad 15 ľudí je nutné dohodnúť priamo v Kolibe v reštaurácii, minimálne 2 dni vopred.

Find us on:

Find us on:

NOVINKA! Bezlepkové cviklové 
pirohy so strúhaným 

oštiepkom

aj vo vegánskej úprave



Zmluvné ceny platné od 1.10.2019. Ak pri platení nedostanete pokladničný blok, ste našimi hosťami 
a nemusíte platiť! U nás je možné platiť všetkými kartami a všetkými gastrolístkami.

Zodpovedný vedúci: Martina Hlinová. Kontakt: 0907 717 031, martinahlinova@slovakpub.sk

www.biofarma.sk

biofarma@biofarma.sk

Kontakt priamo na Biofarmu: 
+421 918 280 546

GPS: 48°18´20.4“N  17°02´35.9“E

Otváracie hodiny:
Koliba

Leto: 10:00 - 21:00 (Jún - August)
Zima: 11:00 - 20:00 (September - Máj)

Stará pekáreň
Leto: 10:00 - 18:00

Zima: 11:00 - 17:00
iba počas víkendov

Biofarma Príroda Odporúča:
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Biofarma Prír oda

Chov koní

Ručne kreslená 
cyklomapa 
Bratislavského kraja 

7,00 €


