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OBJEKT REŠTAURÁCIE 

Turistický ruch 
Objekt je zasadený do krásneho prostredia Liptovského Jána. Reštaurácie je priamo v obci, ktorá je centrom 
Jánskej doliny. Liptov je jedným z najväčších a najzaujimavejších turistických centier nie len na Slovensku a v 
Českej republike. Liptovský Ján je, okrem vlastného kúpaliska, teplého prameňa, Jánskej doliny, 
východiskovým bodom s dostupnosťou na: stredisko Jasná Chopok, Demänovská dolina, Demänovské 
Jaskyne, bobová dráha v Pavčinnej lehote, Liptovská Mara, Tatralandia, Bešeňová, skanzem v Pribyline, 
Račková dolina, Vysoké Tatry… 

História 
Liptovský Ján je známy svojou históriou a špeciálnou atmosférou s najväčším množstvo kúrií v obci. Samotná 
reštaurácia je prístavba k jednému z najdominatnejších objektov v Liptovskom Jáne. 

Zariadenie reštaurácie - môžete začať ihneď 
Reštaurácie je funkčná, komplet so všetkým zariadením: 
PIZZA pec, komplet servis, zariadenie vo vnútri aj na terase, stoly, stoličky, slnečníky, kreslá na terasu, 
trampolína, húpačka, stroj na zmrzlinu, letáky na stôl, osvetlenie, povolenie na umiestnenie reklám, logá, 
receptúry, TV, internet, kamera, wifi, dekorácie, vlastné podpivníky, nový výčap na 5 nápojov,  kuchyňa, 
chladničky, znalecký posudok. 

Koncept 
Reštaurácia má svoj nový koncept. Myšlienka je podporiť historickú hodnotu Liptovského Jána, nadviazať na 
udalosť, ktorá sa odohrala v priestoroch a zároveň priniesť niečo zaujimavé. Hostinec Regni má svoj vlastný 
jedálny lístok, špeciality, myšlienku i zaujimavosť. Existujú všetky receptúry, a jedlá sú zostavené tak, aby tvorili 
ucelený komlex a uspokojili hostí. Sú navrhnuté a schválené reklamy v obci, a existujú materiály pre 
zákazníkov. Ďalšou možnosťou je pokračovanie spolpráce a previazaného marketingu s privátnou značkou 
vína Vinum Regni, ktorá svojim historickým konceptom zapadá do myšlienky Hostinca Regni. 

Projekt - Penzión, príp. vlastné ubytovanie 
V podkorí reštaurácie sa dajú vbudovať ubytovacie priestory. Penzión, alebo súkromné ubytovanie. 
Prevádzovateľ si tak vie jednou investíciou zariadiť príjem a prácu v reštaurácii, príjem z ubytovania a zároveň 
ubytovanie pre seba. (v prípade potreby) Odhadovaná investícia cca 50.000 EUR, podľa náročnosti projektu. 

IMC REAL 



CENA 

Cena reštaurácie a odhad vstaby ubytovania 
Reštaurácia aj s komplet zariadením je po zaplatení okamžite schopná fungovať. Cena vstaby je odhadovaná 
záleží na náročnosti a spôsobe vyhotovanie. 

 

Cena Cena

Reštaurácia so zariadením €	 50 000             

Zariadenie €	 5 500               

Terasa €	 2500                

Odhad vstaby €	 50 000             

Reštaurácia so zariadením € 58 000  
Komplet aj s odhadovanou investíciou €	 108 000           

IMC REAL



Vlastné receptúry na pizzu a špeciality 
pálenkový BAR 

kuacie krídla 

domáca paštéta 

KONCEPT VIACERÝCH PÍV (vlastné špeciálne pivo) 



Dobové zariadenie s vlastnou atmosférou 
pravdepodobne najväčšia zbierka kalinčiakovej Reštavrácie 
prepojená téma v rámci celého konceptu 

príjemné dobové zariadenie a dekorácie 

všeko v duchu konceptu Hostinec Regni 







 

Príklady reklamných materiálov 
Veľmi ľahko spracovávať ďalšie materiály, pričom ich spoločné prvky poukazujú na to, že sa jedná o reklamu 
tej istej reštaurácie, čo je dôležitým východiskom pre orientáciu zákazníka. Nový majiteľ môže kontaktovať 
pôvodného grafika a zároveň využiť spojenie s privátnou značkou kvalitného vína Vinum Regni. 

PODPIVNÍK 

V KTOROM SA NACHÁDZATE ČAPUJE LEN TO NAJLEPŠIE PIVO A PODÁVA LEN DOMÁCE DOBROTYV KTOROM SA NACHÁDZATE ČAPUJE LEN TO NAJLEPŠIE PIVO A PODÁVA LEN DOMÁCE DOBROTY

KRÁĽOVSKÝ HOSTINEC V LIPTOVSKOM JÁNE

HOSTINEC REGNIHOSTINEC REGNIHOSTINEC REGNIHOSTINEC REGNIHOSTINEC REGNIHOSTINEC REGNIHOSTINEC REGNIHOSTINEC REGNIHOSTINEC REGNIHOSTINEC REGNI

»

Na požiadanie Vám posúch nepotrieme cesnakom!

ZÁKLADNÁ

PIZZA MARGARÉTA(300g)
posúch, paradajkový základ, mocarela

PRÍLOHY K ZÁKLADU
(50g): olivy, šampiňóny, kukurica, ananás,šery-paradajky, cibuľka, 
baranie rohy, rukola, bryndza, kapary, vajíčko, tuniak, feferóny, kyslá 
kapusta, kečup
(30g): sušené paradajky, mocarela, prošúto,šunka, slaninka, klobáska, 
bryndza, kapary, parmezán

DREVORÚBAČSKÁ PIZZA(460g)
posúch,paradajkový základ,mocarela,slaninka, klobáska, cibuľka, baranie rohy 
(alebo feferóny)

BAČOVÁ PIZZA(430g)
posúch,smotana,mocarela, bryndza, slaninka, cibuľka  

KRÁĽOVSKÁ PIZZA(360g)
posúch,paradajkový základ,mocarela,prošútko,sušené paradajky

POCESTNÁ PIZZA(410g)
posúch,paradajkový základ,mocarela,a nezapečené prošútko, šery-paradajky, 
rukola

PIZZA PALICE(250g)

DREZING CESNAKOVÝ(80g),DREZING SYROVÝ(80g)
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PONÚKAME VÁM DONÁŠKOVÚ SLUŽBU, OBJEDNAJTE 
SI JEDLO A NÁPOJE Z POHODLIA DOMOVA.
OBJEDNAJTE SI VAŠE OBĽÚBENÉ JEDLO, 
NA KTORÉ MÁTE PRÁVE CHUŤ!

AKCIA
KAŽDÁ 10 PIZZA ZADARMO. CIGARETY PODĽA PONUKY.
10% ZĽAVA PRE DOMÁCICH A PARTNEROV.
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PIVNÝ MOK

„Hej, na môj hriešnu dušu bude!“

„Hej, na môj hriešnu dušu nebude!“

Sediac v našom hostinci doprajte si

pivného moku a vy páni nedajte si odoprieť,

či už na Vašu hriešnu dušu bude či nie.

Poctivo sčapované a chladne skladované...

Každý povoz, ktorý prejde našim hostincom a má na-

ložený pivný sud ozbíjame o jeden súdok a preto vám 

ponúkame rôzne druhy piva starosltlivo vychladené

a načapované podĺa Vašich predstáv a chute. Viac 

napovieme v ponukovom lístku.

...odpustite teda, pán vicišpán, že som sa 

k vám v dôvere obrátil, aby ste mi to ale od-

pustili, poviem vám, ako som k tomu prišiel, 

a uvidíte, že som si to dobre rozvážil. Nuž 

teda takto je to:tie najfajnovejie krídla 

s kury sme starostlivo máčali a povykrúcali, 

aby sme ich potom v oleji pekelnom vykúpali, 

nuž tak to je to pán vicišpán, preto niet 

možnosti zastaviť chýr o našej pochúťke...

Onô kurie letky namočíme päť dní šesť dní jazdy po-

vozom od nášho hostinca zbavíme kury krídiel, potom 

ich naložíme do piva a ďalším povozom ich 6 dní 

vezieme späť. Táto cesta im dá jedinečnú chuť, ktorú

môžete vyskúšať jedine u nás. Viac napovieme v po-

nukovom lístku.

Páni bratisa sa na to nahnevah, rozpŕlili bo 

sa im tak pozdávalo, že im chce lekciu držať. 

Jeden medzi nimi zdržať sa nemohol i vyvolal“ 

Teraz musíte s nami volať, lebo kto príde, 

medzi vrany, musí kvákať ako ony“

Nieto možnosti odísť od pálenky, skoršie ako 

tej v rade poslednej nedáme koštovati všetci.

Preto pri stole v našom hostinci páni vicišpá-

ni musíte ochutnať náš v šírom svete najväčší 

výber všakovakej pálenky.

Pálenkový BAR ponúka množstvo páleniek zo široko 

okolo, podľa ponuky (SLIVOVICA, MARHUĽOVICA, ČERŠNO-

VICA, JABLKOVICA, GRAPPA, HRUŠKOVICA, VÍNOVICA, ...)

Viac napovieme v ponukovom lístku.

KURIE LETKY

roku pána a nik už nevie kedy presne prechá-

dzali našim hostincom cudzinci, pohostili sme 

ich ako sa patrí a sluší v našej kotline. Sediac 

oproti v prámovej čepici, vešeteníci údajne 

z ostrova pyrenejského ani groša pri sebe ne-

mali. Ešte že v tú dobu sedel, tamto v rohu pán 

rektor i vstúpil učenou rétorikou do nášho sporu. 

A tak sa stalo, že nám páni obchodníci svoj re-

cept na ich tajný pošmak odovzdali. od toho času 

v našom hostinci zvláštny posúch dopekáme...

Receptúru na tento zvláštny posúch nám doniesli naši 

obchodný známy, ktorí vždy cestou cez liptovskú kot-

linu neobídu náš hostinec už roku pána tisíc nevieme 

koľko pečieme túto ich špecialitu, ktorú oni nazývajú 

PIZZA. Viac napovieme v ponukovom lístku.

POSÚCHPÁLENKA BAR
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Originálne texty ku všetkým produktom.



TERASA A EXTERIÉR 
Teras je situovaná do ulice, kde je vlete pohyb cyklo aj pších turistov. 



ZÁVER 
Investícia zaujimavá pre rodinnú či menšiu investíciu, ktorá môže zároveň riešiť budúcnosť v krásnom prostredí, 
pracovnú príležitosť, príjem s ubytovania a prípadne vlastné ubytovanie. 

ZA CENU BYTU ZÍSKATE PODNIKATEĽSKÝ PRIESTOR AJ BÝVANIE 

OKAMŽITÁ PREVÁDZKA  
KONTAKT OBHLIADKY: 	0911 555 600 
KONTAK PREDAJ:	 0903 767 757 (blžšie informácie, štúdiu ubytovania, informácie o prevádzke a pod.) 
e-mail:	 	 	 imcreal@imcreal.sk 

mailto:imcreal@imcreal.sk

