
Nápojový lístok





Srdečne vás vítame v Radnica – café & wine bar.
Vyberte si z našej ponuky jedál a nápojov a ochutnajte vynikajúce vínka od vinárov

z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti. Náš personál vám ochotne poradí pri výbere alebo 
predstaví aktuálnu dennú ponuku dezertov, či sezónne ponuky nápojov.

„Nežije sa dobre tam, kde niet dobrého nápoja.“
Benjamin Franklin

(„The Autobiography and Other Writings“, p. 347, Bantam Classics)



Espresso Ristretto („skrátené“, husté, aromatické espresso) 1,70 €
 Espresso (malé espresso, jemné a výrazné) 1,70 €
Espresso Lungo („predĺžené“ espresso) 1,70 €
 Espresso Doppio (dvojité espresso) 3,40 €
 Flat White (dvojité espresso, mliečna pena) 3,80 €
 Espresso Macchiatto (espresso s horúcim mliekom, pena) 2,00 €
 Latte Macchiatto (horúce mlieko s espressom) 2,50 €
 Latte Macchiatto s príchuťou (čokoláda, oriešok, karamel, vanilka, kokos...) 2,70 €
 Cappuccino (espresso, spenené mlieko) 2,50 €
 Cappuccino s príchuťou (čokoláda, oriešok, škorica, karamel, vanilka, kokos...) 2,70 €
 Cappuccino per bambini (0,2 l napenené mlieko) 1,00 €
 Cappuccino per bambini s príchuťou (čokoláda, oriešok, karamel, vanilka, kokos...) 1,20 €
 Caffé con Panna (espresso, lyžica šľahačky, škorica) 2,30 €
 Viedenská (espresso, šľahačka) 2,50 €
 Melange (espresso na šľahačke) 2,50 €
 Alžírska (espresso, 2 cl vaječný likér, šľahačka) 3,30 €
 Jemenská (espresso, šľahačka, čerstvý zázvor) 3,00 €
 Parížska (espresso, 2 cl čokoládový likér, šľahačka) 3,30 €
 Írska (espresso, 2 cl Jameson, šľahačka) 4,00 €
 Turecká (zalievaná káva) 1,70 €
 Karlovarská (espresso, 2 cl Becherovka, šľahačka) 3,50 €
 Káva s Kapitánom (zalievaná káva, 2 cl Captain Morgan) 3,50 €

 Alternatívne mlieko (bezlaktózové, sójové, kokosové, mandľové, ovsené) 0,50 €

Káva

Nielen ku kávičke vám ponúkame výborné dezerty podľa aktuálnej ponuky. 
Všetky kávové nápoje vám ochotne pripravíme aj z bezkofeínovej kávy alebo z niektorého z našich špeciálov. 
Kávy podávame s 4 g cukru a 0,1 l sódy.
Kravské mlieko vám na požiadanie nahradíme alternatívnym z našej ponuky. 



 Ľadová káva (espresso, studené mlieko, ľad) 3,00 €
 Caffé Shakerato (espresso, ľad, cukrový sirup) 3,00 €
 Ice Cream Caffé (espresso, ľad, mlieko, zmrzlina) 3,50 €
 Frappé (káva, mlieko, ľad) 3,30 €
 Espresso Tonic (espresso, tonic, ľad) 3,70 € 
 Espresso Martini (espresso, 4 cl Finlandia vodka, 2 cl Kahlúa) 5,90 €

 60 g Horúca čokoláda mliečna 3,00 €
 60 g Horúca čokoláda biela 3,00 €
 60 g Horúca čokoláda tmavá 3,00 €
 60 g Horúca čokoláda špeciál 3,00 €
  Porcia šľahačky 0,50 €

Ľadová káva

Horúca čokoláda Lyra

Aby mala čokoláda neodolateľnú vôňu, zamatovú jemnosť a hlbokú intenzívnu chuť, dohliadajú v Lyra 
Choccolate na každý detail – od výsadby a kvitnutia kakaovníkov až po balenie hotových tabuliek čokolády. 
Používajú kakaové bôby Fino de Aroma, ktoré sú tým najlepším čo môžete na svetových plantážach nájsť. 
Aj to je dôvod, prečo sme sa rozhodli práve pre túto slovenskú značku horúcich čokolád.

Čerstvá káva je základným faktorom pre prípravu skutočne dobrej šálky kávy. Preto sme pre vás vybrali 
jedinečnú kávu značky BARZZUZ, ktorá je priamym dovozcom najkvalitnejších zelených káv zo všetkých 
kútov sveta. Dovážajú výhradne najvyššie triedy, v zmysle klasifikácie jednotlivých vývozcov zelených káv, 
nazývané aj „specialty“ alebo „gourmet coffee“. Informujte sa u nášho personálu o aktuálnej špeciálnej 
ponuke káv. 



Čaj La Via Del Tè

Čerstvý čaj

 Sogno d’Amore 2,70 €
prírodný ovocný čaj, bohatá a výrazná zmes: ibištek, šípky, ríbezľa, baza, pom. kôra, broskyňa, hruška, nevädza, prír. aróma

Frutti di Bosco 2,70 €
prírodný ovocný čaj s upokojujúcim účinkom v zložení: ibištek, šípky, jablko, baza, čučoriedka, nechtík, nevädzové lístky, prír. aróma

 Special Jasmine 2,70 €
veľmi obľúbená zmes čínskeho zeleného veľkolistého čaju s kvetmi jasmínu a okúzlujúcou arómou

 Special Gunpowder 2,70 €
svetovo najpopulárnejší čínsky zelený čaj s lístkami zavinutými do malých granulí

Marrakech Mint 2,70 €
tradičná harmonická zmes zeleného čínskeho čaju Gunpowder s listami mäty

 Rosa d’Inverno 2,70 €
delikátna a lahodná zmes zeleného japonského a čierneho čínskeho čaju s lístkami ruže

 English Breakfast  2,70 €
klasická zmes vysoko kvalitných čiernych čajov z Indie a Cejlónu s výraznou vôňou a chuťou, tradičný ranný čaj

 Pai Mu Tan  2,70 €
ojedinelý biely čaj s medovým nádychom, ktorý má ľahký jemný charakter, pochádza z čínskej provincie Fukien

Relax    2,70 €
prírodný bylinkový čaj – unikátna jemná zmes byliniek s relaxačným účinkom

 Camomilla  2,70 €
prírodný bylinkový čaj – jemný čaj z kvetov kamilky

 Earl Grey Imperiale  2,70 €
čierny indický veľkolistý čaj s bergamotovou silicou, výrazná a celosvetovo obľúbená chuť
 Darjeeling FGFOP  2,70 €
čierny čaj z Indie, neskorý prvý zber so zlatým nálevom, ostrá svieža chuť, ovocno-kvetinová vôňa 

 Čaj z čerstvej mäty (mäta 2 g) 2,70 €
 Čaj z čerstvého zázvoru (zázvor 2 g) 2,70 €

Výberové čaje La Via Del Tè rodinnej talianskej firmy z Florencie, s dlhou históriou, sa vyznačujú 
neprekonateľnou kvalitou. Všetky čaje podávame v objeme 0,3 l s medom, s cukrom a s rezom citrónu. 



 0,2 l Varené biele víno sudové 3,00 €
 0,2 l Varené červené víno sudové 3,40 € 
 0,2 l Horúci punč (0,1 l červené víno, 2 cl Captain Morgan, ovocie)  4,90 €
 0,2 l Karpatský punč (0,1 červené víno, 2 cl Karpatské Brandy Špeciál, ovocie)  5,60 €
 0,2 l Kapitánov grog (horúca voda, rez citróna, 4 cl Captain Morgan) 3,50 €
 0,2 l Čaj s Kapitánom (čaj, 4 cl Captain Morgan) 5,40 €
 0,3 l Horúce mojito (4 cl Havana Club Añejo 3 Años, mäta, limety, hnedý cukor) 5,00 €
 0,3 l Horúce Virgin mojito (mäta, limety, hnedý cukor) 4,00 €

    
Citronáda (citrón, trstinový cukor, sóda, ľad) 0,5 l 2,00 € 1,0 l 3,80 € 
Citronáda s čerstvou mätou (citrón, trstinový cukor, mäta, sóda, ľad) 0,5 l  2,40 € 1,0 l 4,50 €
Bazová limonáda (citrón, mäta, bazový sirup, sóda, ľad) 0,5 l  3,00 € 1,0 l 5,50 €
Zázvorová limonáda (čerstvý zázvor, citrón, cukor, sirup, sóda, ľad) 0,5 l  3,00 € 1,0 l 5,50 € 
Ovocná limonáda (pomaranč, citrón, grapefruit, bazový sirup, sóda, ľad) 0,5 l  4,50 € 1,0 l 8,50 €
Sezónna limonáda podľa aktuálnej ponuky 0,5 l  4,00 € 1,0 l 7,50 €
Voda s citrónom (citrón, voda) 0,3 l  0,50 € 1,0 l 1,00 €

Horúce nápoje

Radničné limonády

Naše radničné limonády pre vás pripravujeme vždy čerstvé. V teplých mesiacoch pre vás pripravujeme 
rozšírenú ponuku sviežich ovocných limonád, ktoré vám s radosťou predstaví náš personál.

V chladných mesiacoch roka pre vás pripravujeme rozšírenú sezónnu ponuku horúcich limonád a nápojov.
O jej obsahu vás ochotne informuje náš personál. Veríme, že si vyberiete z našej ponuky voňavých 
horúcich nápojov, ktoré vás nielen zahrejú, ale vám istotne aj pozdvihnú náladu počas chladných dní.



 0,33 l Coca Cola,  Coca Cola Zero 2,00 €
 0,1 l Džús Happy Day (pomaranč, multivitamín, ananás, grep, čierna ríbezľa) 0,80 €
 0,2 l Džús Rauch (jablko, jahoda) 2,00 €
 0,25 l Vinea (biela, červená) 2,00 €
 0,25 l Red Bull 3,00 €
 0,2 l Sanpellegrino tonic 2,00 €
 0,2 l Sanpellegrino tonic citrus 2,00 €
 0,2 l Sanpellegrino citrón  2,00 €
 0,2 l Sanpellegrino pomaranč 2,00 €
 0,2 l Sanpellegrino červený pomaranč  2,00 €
 0,2 l Sanpellegrino chinotto 2,00 €
 0,2 l Sanpellegrino Ginger beer 2,00 €
 0,33 l Sanpellegrino grapefruit 2,00 €
 0,33 l Sanpellegrino mandarínka 2,00 €
 0,33 l Sanpellegrino citrón & mäta 2,00 €
 0,33 l Sanpellegrino granátové jablko & pomaranč 2,00 €
 0,1 l Sóda 0,30 €
 0,1 l Šťava z čerstvého ovocia (podľa ponuky) 1,80 €

 0,33 l Rajec (perlivá, jemne perlivá, neperlivá) 1,50 € 
 0,25 l Sulinka 2,00 € 
 0,25 l Fatra 2,20 € 

Nealkoholické nápoje

Minerálne vody



 je veľké pivo načapované 
na jedenkrát,
do vychladeného, 

mokrého pohára, s penou 
až po okraj. Mokrá a krémová 

pena pôsobí ako ochrana piva proti 
oxidácii a uchováva jeho správnu chuť.

Štamgasti poznajú ešte jeden štýl čapovania známy pod menom „Čochtan“. Je to vlastne veľké pivo načapované bez peny.

Unikátne štýly čapovania ovplyvňujú chuť piva.
My vám ponúkame tri rôzne chute toho istého piva Pilsner Urquell.

Čapované
 0,45 l Plzeňský Prazdroj „Hladinka“ 2,40 €
 0,25 l Plzeňský Prazdroj „Hladinka“ 1,60 €
 0,25 l  Plzeňský Prazdroj „Šnyt“ 1,70 €
 0,25 l  Plzeňský Prazdroj „Mlíko“ 1,70 €
 0,45 l Gambrinus 2,00 €
 0,25 l Gambrinus 1,40 €

Fľaškové
 0,5 l Šariš tmavé 2,10 €

Nealkoholické
 0,5 l Birrell nealkoholické pivo 2,10 €
 0,5 l Birrell Pomelo & Grep nealkoholické pivo 2,10 €

Radler
 0,5 l Čerstvý Radler (Gambrinus, Sanpellegrino limonata, citrón) 3,50 €

Niečo extra
 4 cl R. Jelínek Pivní pálenka 3,00 €
 45 cl Magické oko 4,20 €
  (Prazdroj, pepermintový likér)

Pivo

 je malé pivo s 
bohatou penou vo 
veľkom pollitráku, 

ktorá však nesiaha 
až po okraj pohára a 

pivu dodáva jemnejší ráz. Šnyt býva 
obľubený ako posledné pivo pred 
odchodom domov.

pripomína pohár 
mlieka, pretože 
pollitrák je plný 

krémovej, až 
smotanovej peny. 

Odporúča sa vypiť na jedenkrát, aby 
ste si dokonale vychutnali jemnejšiu a 
sladšiu chuť piva.

Hladinka Šnyt Mlíko



Sudové víno
Keďže je víno nápoj vhodný pre každú príležitosť, ponúkame vám ho aj v podobe nalievaného 
odrodového sudového vína: ľahké, svieže a nekomplikované vínka, vhodne doplňujúce 
posedenie osamote, vo dvojici či s partiou. S čerstvo načapovanou sódou tvoria osviežujúci 
strik.

Biele odrodové víno   0,1 l 1,20 €
Červené odrodové víno   0,1 l 1,50 €

Večery s vínom Selection
Nielen ako spôsob podpory našich vinárov, ale aj ako možnosť prekoštovať plejádu ich skvelých 
vín vám ponúkame pravidelne aktualizovaný výber fľašových vín z našej vínnej karty nalievaný
po deci. O aktuálnej ponuke sa informujte u nášho personálu.

Biele víno podľa dennej ponuky   0,1 l 2,70 €
Ružové víno podľa dennej ponuky   0,1 l 2,75 €
Červené víno podľa dennej ponuky   0,1 l 3,00 €
Sekt podľa dennej ponuky   0,1 l 3,50 €

    
Prosecco 0,1 l 2,00 € 0,7 l 14,00 €

Odporúčame

26 cl  Hugo 4,50 €
  (Prosecco, bazový sirup, mäta, sóda, ľad)

Víno

Víno je pre nás neoddeliteľnou súčasťou každodenného bytia. Svojou pestrosťou farieb, vôní i chutí 
obohacuje a dopĺňa všedné aj výnimočné momenty našich životov. Preto pre vás v Radnici pravidelne 
pripravujeme špeciálne ponuky inšpirované aktuálnou sezónou. V lete sú to nalievané slovenské sekty, 
na jeseň tradičné burčáky a v novembri svieže mladé vínka aktuálneho ročníka. Opýtajte sa nás na našu 
aktuálnu sezónnu ponuku.



 4 cl Aperol 2,80 €
 8 cl Martini Bianco 2,80 €
 18 cl Martini Rosso 2,80 €
 8 cl Martini Dry 2,80 €
 8 cl Martini Fiero 2,80 €
 4 cl Campari 2,90 €

 4 cl Martell VS 4,80 €
 4 cl Martell VSOP 5,00 €
 4 cl Martell Cordon Bleu 12,00 €
 4 cl Ararat 10y 4,80 €
 4 cl Ararat 20y 8,00 €
 4 cl Hennessy VS 4,80 €
 4 cl Karpatské Brandy Špeciál VSOP 4,20 €

Apéritif & Digestif

Cognac & Brandy

Odporúčame

 12 cl Aperol Spritz 5,50 €
  (Aperol, Prosecco, pomaranč, sóda, ľad)

 18 cl Negroni Sbagliato 8,50 €
  (Prosecco, Martini Rosso, Campari, ľad)

Odporúčame

 8 cl Burnt Orange 6,00 €
  (Karpatské Brandy Špeciál, pomarančový džús, angostúra, ľad)



 4 cl Becherovka Original 2,20 €
 4 cl KV14 2,20 €
 4 cl Demänovka Likér, Horká 2,20 €
 4 cl Grand Marnier Cordon Rouge 4,00 €
 4 cl Amaretto 2,70 €
 4 cl Baileys 3,00 €
 4 cl Kahlúa 3,00 €
 4 cl Cointreau 3,00 €
 4 cl Passoă 3,00 €
 4 cl Sambuca 2,70 €
 4 cl Fernet Stock 2,20 €
 4 cl Fernet Stock Citrus  2,20 €
 4 cl Jägermeister 2,80 €
 4 cl Čokoládový likér 1,70 €
 4 cl Vaječný likér 1,70 €
 4 cl Pepermintový likér 1,80 €

Odporúčame

 24 cl Bavorák 4,00 €
  (Fernet Stock, tonic, ľad)

 6 cl B-52 original 6,00 €
  (Kahlúa, Baileys, Grand Marnier)

 6 cl B-52 po našom 5,50 €
  (Kahlúa, Baileys, Absinth)

Likér & Bitter



Írsko
 4 cl Jameson 3,50 €
 4 cl Jameson Black Barrel 4,50 €
 4 cl Redbreast 12 5,00 €
 4 cl Tullamore Dew 3,50 €

Škótsko
 4 cl Chivas Regal 12y 4,00 €
 4 cl Chivas Regal 18y 6,00 €

Japonsko 
 4 cl Nikka from the barrel 5,50 € 

Amerika
 4 cl Jack Daniel’s 3,50 € 
 4 cl Woodford Reserve Kentucky Straight Bourbon 4,50 €

Whisky & Bourbon

Odporúčame

 6 cl Old Fashioned Bourbon  5,50 €
  (Jack Daniel’s, angostúra, trstinový sirup, pomarančová kôra, sóda, ľad)

 26 cl Kentucky Sunrise príprava  7,00 €
  (Woodford Reserve Kentucky Straight Bourbon, pomarančový džús, grenadína, ľad)

alebo si vyberte ten váš

 6 cl Old Fashioned príprava  Cena vybranej whisky/bourbonu + 2,50 €
  (Whisky/Bourbon podľa vášho výberu, angostúra, trstinový sirup, pomarančová kôra, sóda, ľad)



 4 cl Havana Club Añejo 3 Años 2,70 €
 4 cl Havana Club Añejo 7 Años  3,00 €
 4 cl Havana Selección de Maestros  5,00 €
 4 cl La Hechicera 4,50 € 
 4 cl Diplomático Reserva Exclusiva 12 años 5,00 €
 4 cl Don Papa Baroko 5,00 €
 4 cl Plantation Barbados XO 20th Anniversary 5,50 €
 4 cl Zacapa Centenario 23 años 5,50 €
 4 cl Blue Mauritius Gold 5,50 €

Odporúčame

 30 cl Mojito 5,00 €
  (Havana Club Añejo 3 Años, limety, mäta, hnedý cukor, sóda, ľadová drť ) 

 26 cl Cuba Libre   5,50 €
  (Havana Club Añejo 7 Años, Coca Cola, limetová šťava, ľad) 

 7 cl Daiquiri 5,50 €
  (Havana Club Añejo 3 Años, citrónová šťava, cukrový sirup, ľadová drť )
 26 cl Piña Colada 5,50 €
  (Havana Club Añejo 3 Años, Amaretto, kokosový sirup, ananásový džús, smotana, ľad)

 26 cl Mai-Tai 6,00 €
  (Havana Club 3 A., Havana Club 7 A., Cointreau, mäta, trstinový + mandľový sirup, limetová šťava, limeta, ľad)

Rum

Upozornenie: Tuzemák nie je rum.



UK
 4 cl Beefeater 2,70 €
 4 cl Tanqueray No.TEN 3,50 €

Nemecko
 4 cl Monkey 47 Schwarzwald Dry Gin 5,50 €
 4 cl Monkey 47 Schwarzwald Sloe Gin 5,50 €

Taliansko
 4 cl Malfy Gin con Limone – sicílsky citrón 4,00 €
 4 cl Malfy Gin con Arancia – krvavý pomaranč 4,00 €
 4 cl Malfy Gin con Rosa – ružový grapefruit 4,00 €

Gin

Odporúčame

 12 cl Negroni 9,00 €
  (Beefeater, Martini Rosso, Campari, ľad)

 24 cl Gin Tonic Hype 7,00 €
  (Tanquray No. TEN, Sanpellegrino tonic, limetka, limetová šťava, angostúra, ľad)

 24 cl Gin Tonic ružový 7,00 €
  (Malfy Gin con Rosa, ružový tonic, citrón, ľad) 

 24 cl Gin Tonic červený 8,00 €
  (Malfy Gin con Arancia, Grand Marnier CR, Sanpellegrino tonic, pomaranč, ľad)

alebo si vyberte ten váš

 24 cl Gin Tonic príprava  Cena vybraného ginu + 2,50 €
  (Gin, tonic, citrón, ľad)



Ovocné destiláty 
 4 cl Slivovica 3,00 €
 4 cl Zlatá kóšer Slivovica 10 ročná 5,00 € 
 4 cl Hruškovica 3,00 €

Netradičné destiláty
 4 cl Pálenka z malín 3,00 €
 4 cl Marhulovica 3,00 €
 4 cl Čerešňovica 3,00 €
 4 cl Pálenka z mirabeliek 3,00 €
 4 cl Pálenka z trniek 3,00 €
 4 cl Pivná pálenka 3,00 €
 4 cl Premium Absinthe 3,00 €

Odporúčame

 24 cl Kensington Court 6,50 €
  (R. Jelínek Marhuľovica, Vodka Absolut, limetová šťava, passion fruit pure, ľad)

alebo si vyberte na súkromnú degustáciu

  Malá degustácia (2 cl x 3 druhy páleniek R. Jelínek, 0,2 l sóda) 5,00 €
  Veľká degustácia (2 cl x 5 druhov páleniek R. Jelínek, 0,2 l sóda) 7,50 €
  Degustácia pre náročných (2 cl x 9 druhov páleniek R. Jelínek, 0,2 l sóda) 12,00 €

Destiláty & Liehoviny



 4 cl Vodka Absolut 2,70 €
 4 cl Vodka Absolut 100 3,00 €
 4 cl Vodka Finlandia 2,70 €
 4 cl Olmeca Altos Plata Tequila 3,00 €
 4 cl Olmeca Altos Reposado Tequila 3,20 €
 4 cl Malibu 2,70 €
 4 cl Cachaça 2,70 €
 4 cl Captain Morgan 2,70 €
 4 cl Borovička Spišská 2,00 €

Destiláty a Liehoviny

Odporúčame

 8 cl Cosmopolitan 6,00 €
  (Absolut vodka, Cointreau, limetová šťava, jahodový sirup, ľad)

 14 cl Caipirinha 5,00 €
  (Cachaça, hnedý cukor, sóda, ľad) 

 26 cl Tequila Sunrise 5,50 €
  (Olmeca Altos Plata Tequila, pomarančový džús, grenadína, ľad)

 8 cl Margarita 5,50 €
  (Olmeca Altos Plata Tequila, citrónová šťava, Cointreau, ľad, soľná krusta)

 26 cl Long Island Ice Tea 8,50 €
  (Absolut vodka , Beefeater, Havana Club Añejo 3, Cointreau, limetová šťava, Coca Cola, ľad)



 26 cl Fruit Punch 4,00 €
  (mix rôznych džúsov, grenadína)

 26 cl Vanilla Kiss 4,00 €
  (ananásový džús, vanilkový sirup, smotana) 

 26 cl Virgin Colada 4,00 €
  (ananásový džús, smotana, kokosový sirup) 

 26 cl Virgin Mojito 4,00 €
  (limety, mäta, hnedý cukor, sóda, ľadová drť ) 

 26 cl Grapefruit Cooler 4,00 €
  (mäta, cukrový sirup, grepový džús, sóda, ľadová drť )

 8 g Porcia mlieka do kávy 0,30 €
  Alternatívne mlieko (bezlaktózové, sójové, kokosové, mandľové, ovsené) 0,50 €
 0,1 l Studené mlieko 0,50 €
 20 g Porcia šľahačky 0,50 €
 60 g Marinované olivy 3,00 €
 100 g Oriešky slané 2,00 €
 100 g Pistácie  3,00 € 
 100 g Pražené mandle slané 3,50 €
 100 g Tyčinky slané 2,00 €
 60 g Chrumky 1,50 €
 100 g Chipsy 2,20 €
 100 g Čerstvý popcorn 2,50 €

Nealkoholické miešané nápoje

Doplnky k nápojom

Aktuálnu ponuku pochutín a studených či teplých záhryzov nájdete v našom menu „Niečo pod zub“. 

Cooler vám pripravíme aj z džúsov podľa vášho želania.
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Výnimočné miesto pre výnimočných ľudí

Vitajte v Radnici. Teší nás, že tu môžeme pre vás byť od roku 2003. Radnica – café & wine bar 
v priestoroch starej radnice v historickom centre Pezinka ponúka svoje gastronomické služby. 
Kedže sme radi súčasťou vašich pekných dní, ochotne vám pomôžeme s prípravou svadby, 
rodinnej oslavy, promócie, krstín alebo firemných akcií či prezentácií. K dispozícii sú pre vás 
priestory kaviarne, baru a reštaurácie, krytej terasy v klenbovom podlubí a vonkajšia terasa
na nádvorí. 
Organizujeme pre vás množstvo kultúrno-spoločenských akcií lebo veríme, že dobre je tam, 
kde je veselo a kde sa vždy niečo milé deje. V spolupráci s organizáciami alebo priateľmi 
pripravujeme koncerty a vystúpenia známych aj menej známych slovenských a zahraničných 
umelcov, diskusie o literatúre a cestovaní a pravidelné degustácie vín od vinárov, hlavne z 
Malokarpatskej vinohradníckej oblasti. Naše Večery s vínom, Cestomániu, Literatúru v Radnici 
a koncerty nájdete na našej facebookovej stránke a na webe.
V priestoroch starej radnice sa dnes stretáva množstvo výnimočných ľudí, ktorí vyhľadávajú 
výnimočnú atmosféru tohto miesta. Sme radi, že sa nám dlhodobo darí nielen udržať, ale aj 
rozvíjať  genius loci tohto miesta tak, aby bolo prínosom pre všetkých našich hostí a návštevníkov 
Pezinka.
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