
 בברטיסלבה מסעדות

 

המטבח הסלובקי הוא מטבח מרכז אירופי טיפוסי, בעל מאפיינים ממזרח אירופה, גם הסלובקים כמו שכניהם 

מנות מקומיות מסורתיות הן כופתאות גבינת הצ'כים אוהבים מאוד לשתות בירה ומומלץ לנסות מותגים מקומיים. 

מציעות מבחר גדול ועשיר של  ברטיסלבהמסעדות ב ועוד. עיזים עם בשר מעליהן, מרק שום, מנות גולש, שניצל

מנות מקומיות אך בהחלט אפשר למצוא מסעדות איכותיות שמגישות אוכל בינלאומי ואף יוקרתי. כמו בכל טיול, 

מאפשרות הצצה לתרבות הקולינרית המקומית ומומלץ לנסות כמה שיותר אפשרויות  ברטיסלבהגם מסעדות ב

  ומנות.

 

ר של תוכלו ליהנות ממגוון גדול של מסעדות באזור העיר העתיקה, שם קיים מבח ברטיסלבהב במהלך נופש

 ם סגנונות רבים אחרים.מסעדות עם מטבח מקומי כמו ג

 

 ברטיסלבהמסעדות זולות ב

 

 Bratislavsky mestiansky pivovar - Drevena 8מסעדה נעים, פשוט וטעים. במקום תוכלו ליהנות -: בר

מקומיות ומשובחות, האוכל כאן הוא מכל הלב, אוכל אירופאי כבד וטעים כגון גולש, ברווז ושאר  ממבחר בירות

 מנות מסורתיות מסלובקיה.

 

 Prasna Basta - 11 Zamocnicka כאמור, אטרקציות בברטיסלבה מבחינה קולינרית כוללות הרבה מסעדות :

מסעדה זו היא אחת המצטיינות בתחום זה. מסורתיות איכותיות שמציעות תמורה מצוינת למחיר הארוחה, 

אהודה גם בקרב המקומיים. המסעדה ממוקמת ו ות מקומיות מגוונות ועשירות מאודמציעה מנהמסעדה 

 ברחוב צדדי ומעט קשה למציאה, אך בהחלט שווה להשקיע ולחוות את העיר מהזווית הזו.

 

 Modra Hviezda - 14 Beblavehoומשביעה, מציעה נוף מרשים לנהר הדנובה  : עוד מסעדה סלובקית איכותית

. מדובר על מסעדה עם מנות מסורתיות ואיכותיות מאוד, לא מלכודת תיירים אלא ולטירה ועיצוב גוטי מיוחד

 ממש הדבר האמיתי.

 

 Shtoor - Sturova 8 : בית קפה מעניין ואיכותי, מציע אווירה טובה, שירות נעים במיוחד ומנות פשוטות וזלות

 סנדוויצ'ים, מאפים, קפה איכותי, עוגות ומבחר מעדנים סלובקים.כמו 

 

 מסעדות ברמות מחיר בינוניות

 



מסעדות בברטיסלבה הן כאמור רבות ומגוונות, בעיקר מציעות מטבח מקומי אך יש בהחלט בחירות טובות 

הפזורים מחוץ למטבחים פופולאריים בינלאומיים, במקרים רבים המסעדות במחירים אלו ממוקמות בכפרים 

 לשטח העיר. 

 

 Antica Toscana - Madarska 27 מסעדה איטלקית טובה שמהווה דוגמא של מסעדות בברטיסלבה :

 שנמצאות מעט מחוץ לעיר. שירות נעים ומשפחתי, אוכל איטלקי טעים ולא יומרני.

 

 Traja Musketieri - Sladkovicova 7 עתיקים נעימים, מסעדה : מסעדה הממוקמת בין שגרירויות ורחובות

, הצוות אדיב סלובקית טיפוסית המגישה מטבח מקומי ומרכז אירופי קלאסי. התפריט באנגלית משעשע

 ומבין מספיק אנגלית.

 

 Osaka Sushi Bar - Kazanska 56 .גם מסעדות בברטיסלבה יכולות להציע סושי מקצועי ומשובח :

המקום פופולארי עבור תיירים ומקומיים  סושי איכותי.ממוקמת מעט מחוץ למרכז העיר ומציעה שפע סוגי 

 כאחד ונחשב הצלחה בעיר.

 

 UFO - Novy Most 1 מסעדה בסגנון אסייתי בברטיסלבה, מציעה נוף מרהיב ובלתי נשכח של העיר :

כמה מסעדות מציעות נוף  –הכולל אפשרות לראות את כל העיר וגם את אוסטריה והונגריה השכנות 

המסעדה ממוקמת במבנה מעניין וייחודי, סמוך למחלף גדול של העיר, העיצוב מיוחד ! לשלוש מדינות?

 ועולים אליה במעלית.

 

 La Lanterna - Dvorakovo Nabrezie 4גם לילדים בזכות  מה: מסעדה איטלקית נחמדה מאוד, מתאי

 מנות פסטה ופיצה, המרכיבים טריים והטעם ממש כמו באיטליה. 

 

 ברטיסלבהמסעדות יקרות ב

 

 Camouflage - Venturska 1 מסעדה איכותית ויוקרתית יחסית המציעה מטבח אסייתי לצד מטבח פיוז'ן :

האוכל שונה מאוד ממה שנהוג לראות ולטעום בסלובקיה, יש יינות משובחים והמחירים לא מגוון מאוד. 

 בשמיים.

 

 Paparazzi - Laurinska 1ותית ומוערכת בין מסעדות : מסעדה איטלקית יוקרתית שנחשבת איכ

 בברטיסלבה. 

 



 Ashoka - 2 Zivnostenska מסעדה הודית משובחת שמציעה את הטוב ביותר בסגנון זה מבין מסעדות :

 בברטיסלבה. ארוחה לא שגרתית באזור זה ולא יקרה ביחס למערב אירופה.


