
ŠKOLA VARENIA 
Naučte sa variť od michelinovského Fioriho



    Exkluzívna 
GoldEn GardEn
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Exkluzívna à la carte reštaurácia Golden Garden s kapacitou 
pre 40 osôb je svojím designom jedinečným miestom, ktoré 
ponúka zážitkové menu pre najnáročnejších hostí. 

Šéfkuchár Fiorenzo Ricci, pripravuje jedlá mediteránskej 
kuchyne s talianskou eleganciou. Vytvára výnimočnú 
príležitosť pre klientov, ktorí si môžu menu vychutnať počas 
víkendov, alebo si môžu prenajať celý priestor pre svoju akciu. 

Súčasne v rámci konceptu haute cuisine pripravuje špeciálne 
prezentácie, spojené s ochutnávkami vybraného menu a 
tiež tematické školy varenia pre odbornú verejnosť. Okrem 
odborníkov v rámci zážitkovej gastronómie ponúka možnosť 
pre hostí usporiadať si  netradičnú formu teambuildingu 
práve v kuchyni Golden Garden.
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    Šéfkuchár 
FiorEnzo 
          ricci
Pokora, láska a skúsenosti sú najlepšie ingrediencie nie len 
každého jedla, ktoré pripravím,  ale aj života samotného. 
Už 20 rokov ma teší moja práca a možnosť využívať v praxi 
všetky skúsenosti, ktoré som za ten čas získal v rôznych 
hoteloch a reštauráciách v Taliansku a tiež v zahraničí. 

Vyskúšal som si prácu v rôznych segmentoch gastronómie a 
mal som veľké šťastie spolupracovať s mnohými odborníkmi 
vo svojom odbore. Napríklad som mal česť pracovať s 
najlepším someliérom sveta, ale aj mnohými ďalšími 
inšpiratívnymi kolegami. Získané skúsenosti som využil aj v 
mojej milovanej reštaurácii ako šéfkuchár. 

Za svoj doterajší najväčší kariérny úspech ale považujem 
prácu v reštaurácii s hviezdou Michelin – Magnolia v  
Taliansku ako Sous Chef. Práve táto skúsenosť ovplyvnila 
moju filozofiu, ktorú dodnes uplatňujem v kuchyni. Tou je 
vysoká kvalita, čerstvé suroviny, dômyselné pracovné postupy 
a  technika a tiež elegantná prezentácia. 

Moja vášeň je nie len varenie, ale aj výroba neodolateľných 
dezertov. S radosťou sa s Vami podelím o svoje skúsenosti  
a vedomosti.  
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"Je to remeslo, ktoré sa mení spolu s láskou k vareniu na umenie."
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 Škola varenia 
idEálny 
     tEambuildinG
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Spoločné varenie je ideálna, zábavná a nenáročná tímová 
aktivita, do ktorej sa s chuťou zapojí každý. Do tímu prináša 
viac tvorivosti, rozvíja organizačné schopnosti, spája sily, 
povzbudzuje tímového ducha a na záver každého odmení. 
Pretože to, čo si tím navarí, si aj zje. Čaká vás kulinársky 
zážitok pod taktovkou skúseného šéfkuchára, ktorý 
vás prevedie receptami, prezradí tajné tipy a naučí vás 
spolupráci. Škola varenia je však aj výborná príležitosť pre 
priateľov či rodiny, ktorí si chcú zdokonaliť techniku príprav 
jedál, nabrať nové skúsenosti a výborne sa zabaviť.
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x-bionic® sphere4 hodinový team building
Maximálne 12 osôb v skupine.
Pre väčší počet skupín kombinácia s 
ochutnávkou vín, biliardom, bowlingom 
v Legends´ Bar.

Genius box                                                                                               60 €
(BOX so surovinami, potrebnými na prípravu 3 chodov)                                                    

Predjedlá
◻ Koktail z kreviet                                                      120g                     15 €
◻ Mušle Marinara                                                        300g                     15 €
◻ Vitello tonnato                                                            70g                     15 €
◻ Hovädzie carpaccio                                                    60g                     15 €
Prvý chod
◻ Strozzapreti mušle a cherry paradajky                 160g                     20 €
◻ Penne s lososom a cukinou                                    160g                     20 €
◻ Gnocchi alla Romana                                               160g                     20 €
◻ Risotto s cviklou                                                      200g                     20 €
Hlavný chod
◻ Bravčová panenka Calvados                                  120g                      22 €
◻ Scaloppina s citrónom                                            120g                      22 €
◻ Losos, pyré z červenej kapusty a špenát              120g                     22 €
◻ Treska, zemiaky, olivy                                             120g                      22 €
Dezerty

◻ Tiramisu                                                                   100g                     12 €
◻ Sorbetto limone                                                         80g                     12 €
◻ Panna cotta                                                              120g                     12 €
◻ Profiterol                                                                  100g                     13 €

od 49 € 
osoba / 3 chody
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x-bioniC® hotel ponúka prvotriedne ubytovanie v 282 izbách, 
ktoré sú súčasťou x-bionic® private sphere a 12 luxusných 
apartmánov v rámci x-bionic® strato sphere. Strešné apartmány 
predstavujú najvyššiu kvalitu ubytovania a služieb v našom 
rezorte. Každý má k dispozícii súkromnú terasu a niektoré 
aj vonkajšiu jacuzzi. 

V x-bionic® private sphere sú k dispozícii izby v niekoľkých 
kategóriách. Všetky izby sú priestranné, vkusne zariadené 
a vybavené najnovšou informačnou televíznou technológiou. 
Vďaka nej sa hostia včas dozvedia všetko o plánovaných 
aktivitách a podujatiach prebiehajúcich v rezorte.

KomFort a

 poHodliE
Naši hostia si môžu vybrať z nasledujúcich ubytovacích možností:
◻ Junior suites so spálňou a obývacou izbou s možnosťou 
 výhľadu na Dunaj s manželskou posteľou.
◻ Deluxe room s možnosťou ubytovania 3—4 osôb na manželskej 
 posteli alebo na oddelených lôžkach
◻ family room s dvomi oddelenými spálňami pre tri až štyri 
 osoby a priamym vstupom do Adventure Land

Každá izba je vybavená klimatizáciou a má k dispozícii bezplatné 
pripojenie na Wi-Fi. Parkovanie je pre všetkých hotelových hostí 
bez poplatku.
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Užite si kurz na plno a zabávajte sa až do rána.
Pripravili sme pre vás zvýhodnenú cenu ubytovania s raňajkami.
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Double Triple Quadruplesingle
deluxe room 
130 € / izba

JUnior sUiTe 
180 € / izba

deluxe room 
140 € / izba

JUnior sUiTe 
190 € / izba

deluxe room 
150 € / izba

deluxe room 
160 € / izba



KONTAKTUJTE NAŠE ODDELENIE SALES:

Tel.: +421 904 913 037
E-mail: sales@x-bionicsphere.com

x-bionic® private sphere

x-bionic®  flavour sphere

x-bionic® family sphere

x-bionic® strato sphere

x-bionic® wellness sphere

x-bionic® teamsport sphere

x-bionic® racing sphere

x-bionic® power sphere

x-bionic® business sphere

x-bionic® convention sphere

x-bionic® expo sphere

x-bionic® equestor sphere

x-bionic® aquatic sphere

x-bionic® athletic sphere

x-bionic® biking sphere

x-bionic® gymnastic sphere

x-bionic® athletic sphere

x-bionic® wellness sphere x-bionic® racing sphere

x-bionic® business sphere




