ČO VŠETKO PONÚKA

REŠTAURÁCIA PANNONIA

Reštaurácia Pannonia, nachádzajúca sa na Bajkalskej ulici 41 v Bratislave v zrekonštruovanej
budove za Prístavným mostom, je všestranným priestorom. Ponúka miesto na rôzne
posedenia, rokovania, školenia, cateringy, životné jubileá alebo rodinné oslavy.
AUTOR: Schweighofer Jozef, SNÍMKY: Schweighofer Jozef, unsplash.com
BRATISLAVA – Je to štýlová reštaurácia, akú už
dnes v Bratislave len tak ľahko nenájdete. Interiér
snúbiaci v sebe nostalgiu starej železnice a nevtieravý luxus, kvalitné služby, vynikajúca kuchyňa, ako
aj obsluha, vytvárajú príjemné prostredie.
Reštauráciu postavila firma Reding a od roku
2004 ju začali prevádzkovať ŽSR. Je to priestor,
kde máte zaručený plynulý priebeh rôznych pracovných stretnutí, seminárov či konferencií. Toto
gastronomické zariadenie má kapacitu 96 miest
a je rozčlenené na reštauračný priestor tri salóniky
a kongresovú miestnosť. Je to plne klimatizovaná
reštaurácia s Wifi a s modernou technikou vybavená kongresová sála pre 35 – 40 osôb. Ďalšou
prednosťou je bezplatné parkovisko pre 42 áut.
V bohatej ponuke slovenskej kuchyne sú špeciality
zo zveriny, rýb, bravčového, kuracieho mäsa, bez-

Do reštaurácie sa môžete odviezť linkami:
Autobus č. : 70, 74, 87 – smer Slovnaft
Otváracia doba:
Kongresová sála
Pondelok – Piatok

8.00 – 18.00 hod.

Reštaurácia
Pondelok – Piatok
Sobota

11.00 – 18.00 hod.
vopred dohodnuté akcie

mäsité jedlá, jedlá pripravované na grile, na rošte,
čerstvé zeleninové šaláty i múčniky vlastnej výroby. Pastvou pre oči sú studené misy z mäsových
výrobkov, syrov, zeleniny podľa dennej ponuky.
V širokom sortimente sa ponúkajú kvalitné alkoholické a nealkoholické nápoje, domáce aj zahraničné
vína – vinotéka obsahuje aj archívne a barikové
vína.
Súčasťou ponuky reštaurácie je aj odborné poradenstvo pri príprave akcií, vypracovanie cenovej
ponuky vybraných jedál a nápojov, na požiadanie
zapožičanie audiovizuálnej techniky: premietacie
plátno, data a videoprojektor, televízia či flipchart.
Platba je možná v hotovosti, platobnými kartami Maestro a Visa, stravovacími lístkami – Ticket
Restaurant, Chéque déjeuner, Callio a po zaslaní
objednávky pri akcii možnosť platby i na faktúru.

Kontakt:
ŽSR – ÚIVP
Reštaurácia Pannonia,
Bajkalská 41, Bratislava
02/2029 5337
– prevádzka
0903 829 142
– Bc. Schweighofer Jozef, vedúci PJ
pannonia@zsr.sk
schweighofer.jozef@zsr.sk
lazikova.hedviga@zsr.sk

*Pri mimoriadnych akciách je možné otváracie hodiny prispôsobiť požiadavkám zákazníkov.
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