
1/2022
polročník

w
w

w
.tv

oy
.s

k

Chutné zážitky  
na každej strane.



Pozdravujem a zároveň takto 

symbolicky pripíjam. Na prvé vydanie 

časopisu TVOY. Trend. Na cestu, ktorú 

sme za posledné dva roky prešli. Na 

ľudí, ktorí sú denno denne súčasťou 

nášho tímu, ale aj všetkých Vás, ktorí 

ste súčasťou prevádzok s ktorými 

spolupracujeme.

Od prvej myšlienky vzniku sirupov 

TVOY. sa snažíme prinášať kvalitný 

produkt a služby. Je s tým spojené 

množstvo práce, zážitkov a udalostí. 

Práve preto vznikla myšlienka vydania 

časopisu TVOY. Trend. Aby sme boli 

viac na dosah k Vám a vedeli sa s Vami, 

našimi partnerskými či budúcimi 

prevádzkami podeliť o to, čo nie je 

bežne vidieť. Priblížiť Vám to, čo je 

pre nás dôležité. Produkt, služby, 

inovácie, ciele, ale taktiež ľudí, ktorí 

za všetkým stoja. Jednoducho, byť viac 

otvorení, byť bližšie k Vám.  

„Značka TVOY. si upevňuje svoje 

miesto na trhu segmentu poctivých, 

ručne vyrábaných sirupov. Snažíme 

sa rozvíjať tak po stránke produktovej, 

ako aj budovania manažmentu a 

goodwill spoločnosti. Vnímame 

trendy, súčasnú rýchlo sa meniacu 

dobu a potreby zákazníkov. Naše 

priority máme už od samotného 

začiatku nastavené rovnako a sú 

pre nás nemenné. Kvalitný produkt, 

služby, kreativita, nasledovanie 

trendov, ale aj držanie sa našich cieľov 

na ktorých staviame. To sú hlavné 

aspekty, ktoré nás vystihujú a ktoré by 

mali byť spojené so značkou TVOY.“

Mgr. LUKÁŠ VRÁBEĽ 

CEO

„Značka TVOY. 
si upevňuje 
svoje miesto na 
trhu segmentu 
poctivých, ručne 
vyrábaných 
sirupov.“
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ZNAČKA

Kľúčové hodnoty sú tie, ktoré 

tvoria jadro našej kultúry a s veľkou 

pravdepodobnosťou sa nimi líšime od 

ostatných. Sú pre nás najdôležitejšie 

zo všetkých do takej miery, že sme pre 

ne ochotní „trpieť“. Je ich len zopár 

a tvoria identitu organizácie. Sú tak 

silno vštepené v DNA organizácie, že 

nie je možné sa ich zbaviť. Preto často 

vplývajú na stratégiu firmy, kultúru, 

rozhodovanie a akúkoľvek formu 

riadenia organizácie.

Pre nás, značku TVOY. , je jednou 

z kľúčových hodnôt KVALITA a 

KREATIVITA.  Týka sa to všetkého, čo 

robíme – výroby, komunikácie, porád, 

myšlienok, názorov či zdieľania nášho 

vlastného know-how. Radi robíme veci 

inak a necháme sa inšpirovať a ovplyvniť 

jednotlivcom, lebo sme otvorení 

všetkým názorom.

Je možné, že by si niekto prisvojil našu 

prácu a vydával ju za svoju? Možno. Je 

možné, že by sme mohli na tom stratiť 

klienta? Možno. My si však budeme stáť 

za svojim. Lebo sme otvorení,  

a sme ochotní pre to riskovať a trpieť.

Zaujať silné postavene na trhu ručne vyrábaných sirupov, 
budovať a rozširovať povedomie o značke a prinášať 
prevádzkam produkt s ktorým sa stotožnia. Kvalitným 
produktom a prístupom dosiahnuť PULL efekt predaja. 

Využívanie moderných trendov propagácie, zefektívnenie 
odbytových kanálov. Naďalej dbať na kvalitu a konštantnosť 
procesu výroby, rozšírenie výrobného tímu a rozšírenie 
vedomosti o surovinách vnútropodnikovými školeniami. 

PKPKP
NAŠE HODNOTY

POCTIVOSŤ
suroviny  
receptúry

KVALITA
produkt 
služby

PODPORA
odborné gastro  

poradenstvo  
v rámci  

spolupráce

KREATIVITA
súčasné trendy 
v gastronómii, 

sociálnych sieťach  
a dizajne

PROFESIONALITA
viac ako 13 ročné 

skúsenosti  
v profesionálnom 

gastre

STRATÉGIA.VÍZIA.

Mgr. LUKÁŠ VRÁBEĽ  
CEO 
KREATIVITA / MARKETING / VÝROBA

Mgr. ALEXANDRA  
VRÁBEĽOVÁ  
Marketing, PR

Mgr. art. LUKÁŠ 
PASTÍR 
Designer

ANDREA KULÍKOVÁ 
Regionálny obchod, 
distribúcia

Ing. MARTIN BOGDÁŇ 
Podpora predaja,  
regionálny obchod

FILIP NAVRÁTIL  
CEO 
OPERATÍVA / PERSONALISTIKA / VÝROBA

MANAŽMENT

Zoznámte sa s manažmentom 
značky TVOY.

Hovorí sa, že ide o to, čo robíš, keď 

nikto ťa nevidí. Presne tak je to častokrát 

aj v našom prípade. Za kvalitným 

produktom a množstvom práce okolo 

neho stojí tím ľudí, ktorý nie je vidieť, 

no je pre fungovanie  nevyhnutný. 

Tak ako každá úspešná firma má svoj 

manažment, podobne  

i keď možno v menšom prevedení máme 

aj my naše oporné piliere, ktoré nám 

pomáhajú sa posúvať dopredu. 

Každý člen nášho manažmentu je na 

jednej strane profesionál  

s dlhoročnými skúsenosťami a na 

strane druhej sa všetci poznáme už 

dlhé roky. Vzniká tak doslova rodinná 

symbióza práce a kamarátskych 

vzťahov. 

Vedenie znamená sústredenie úsilia 

skupiny na dosiahnutie spoločných 

cieľov spoločne ako tím. Rozvíjať 

produkt, vedieť si stanoviť ciele  

a spoločnými silami sa snažiť tieto ciele 

dosiahnuť a naplniť ich. Sme veľmi radi, 

že máme rovnaký mindset, každý je 

vo svojom odbore profesionál a vieme, 

že na danej pozícii máme človeka na 

ktorého sa vieme spoľahnúť. 

„Vedenie znamená 
sústredenie 
úsilia skupiny 
na dosiahnutie 
spoločných cieľov 
spoločne ako tím.“
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V prvom čísle si 
posvietime na človeka, 
ktorého prácu môžete vidieť 
denno denne na našich 
sociálnych sieťach, webe 
či všetkých propagačných 
materiáloch. Človek, 
ktorému je dizajn a kreatívna 
práca priam vrodená, 
človek, ktorý dvíha telefón 
aj o polnoci a vždy nás 
prekvapí novým a súčasným 
prevedením grafiky. 
 
Ahoj Lukáš. Dovolili sme si 
na Teba „posvietiť“ v našej 
rubrike. V prvom rade by 
sme chceli vedieť, ako si sa k 
tejto profesii dostal?
Príbeh ako taký začal už 
navštevovaním Základnej 

umeleckej školy v 
Humennom pod vedením 
skvelej lektorky Drahoslavy 
Zalaiovej. Samozrejme 
prvým impulzom k tejto 
ceste bola moja rodina, začo 
jej nesmierne ďakujem. Po 
ukončení základnej školy to 
bola stredná škola  
v Prešove pod vedením 
taktiež veľmi inšpiratívnej 
lektorky Evky Čarnokej 
a nakoniec Technická 
univerzita v Košiciach a 
Fakulta umení, kde som 
študoval dizajn. Všetko je to 
o ľuďoch, o ľuďoch ktorí Vás 
inšpirujú a posúvajú vpred. 
V globále sa nevenujem 
len samotnému dizajnu, 
ale kreatíve ako takej, kde 
sa snažím nekonvenčné 

myslenie implementovať 
do všetkých oblasti môjho 
života. 

Je podľa Teba v dnešnom 
svete dizajn a kvalitná 
propagácia produktov 
dôležitá?
Nebudem sa príliš filozoficky 
rozplývať nad všeobecnými 
definíciami dizajnu. Dizajn je 
skvelý nástroj na dosiahnutie 
určitých cieľov, riešenie 
problémov a získanie 
požadovaných výsledkov 
v nezmernom množstve 
odborov. Takže moja 
odpoveď je určite áno, má 
svoje nezastupiteľné miesto. 

Čo Ťa na tejto práci napĺňa? 
Kde hľadáš inšpirácie a ako 

sa ich snažíš premietnuť do 
produktov portfólia TVOY.?
Sloboda a neohraničené 
myslenie. (“Think Outside 
of the Box”) V dnešnej dobe, 
respektíve v dobe, akú sme 
si my, ľudia, spravili je stále 
vzácnejšie sa nestratiť v 
množstve online odpadu, 
nenávisti a hlúposti. 
Inšpiráciu sa snažím preto 
nachádzať všade. Môže 
to byť nová chuť, vôňa, 
priestor, človek, jednoducho 
čokoľvek čo v človeku vyvolá 
nový podnet. V prvom rade 
musím danému produktu 
veriť, veriť v jeho kvalitu a 
opodstatnenie. Ak produkt 
spĺňa tieto atribúty, tak 
nápady sa pretavujú  
v reálny výsledok podstatne 

POSVIETENÉ 
NA NÁS 

„Všetko je to  
o ľuďoch, 
ktorí Vás 
inšpirujú  
a posúvajú 
vpred.“

jednoduchšie a produkty 
TVOY.  tieto podmienky 
určite spĺňajú. 

Na čo sa zameriavaš 
najčastejšie v rámci 
kreatívnych nápadov? Je 
niečo doslova „mustbe“, 
ktoré musíš aplikovať do 
svojej práce?
Tvorba v rámci kreatívneho 
prostredia je proces. Proces, 
ktorý ma isté postupnosti 
vďaka ktorým môže dizajnér 
jednoduchšie dosiahnuť 
požadovaný výsledok. „Must 
be“? Asi čo najviac otvorená 
myseľ a neustále učenie sa.

Ako by si opísal značku 
TVOY.? Čo všetko v rámci 
svojej pozície zastrešuješ?
Spomínal som to už vyššie. 
Podľa môjho názoru sú 
produkty TVOY. kvalitné a 
majú svoje opodstatnenie 
na trhu. Sirupy vyrábané 
priamo v Košiciach 
z kvalitných surovín 
šikovnými ľuďmi sú skvelou 
ukážkou, že potenciál 
Slovákov je prakticky 
neobmedzený. Máme tu 
množstvo talentovaných 
ľudí, škoda je len, že  
v tak veľkom množstve 
odchádzajú zo Slovenska. Čo 
sa týka mojej pozície v tejto 
firme, tak mám na starosti 
hlavne vizuál produktov, 
komunikačných kampaní a 
ostatných výstupov či už  
v online alebo offline forme.  

Teraz trocha zo súkromia. 
Kde a ako najradšej tráviš 
voľný čas?
Je to rôzne. Osobne sa 
nechám nahovoriť prakticky 
na čokoľvek. V najväčšej 
miere je to však jazda na 
koni, príroda, fitko, dobré 
jedlo, dobré drinky a 
príjemná spoločnosť. Som 
zástancom myšlienky, že si 
život treba vychutnávať v čo 
najväčšej možnej miere.  

Bol si alebo sa niekam 
chystáš tento rok? Prípadne 
nám prezraď svoju 
vysnívanú destináciu.
Tento rok to bola len 
Kokava, Poloniny a nejaké 
tie Tatry. Priznávam, že 
Slovensko ako také mám 
veľmi málo schodené a aj 
preto to beriem ako plus. 
A vysnívaná destinácia? 
Nie som popravde typ na 
dovolenkovanie v rezorte, raz 
za čas áno, ale ak by som mal 
popísať vysnívanú destináciu 
tak možno prejsť Afriku 
alebo Patagóniu autami so 
svojimi bratmi. Taký africký 
špeciál inšpirovaný reláciou 
Top Gear, ale s rodinou. 
Proste mal by tam byť 
adrenalín a sloboda. 

„Pre nás, značku 
TVOY., je jednou  
z kľúčových 
hodnôt 
KVALITA  
a KREATIVITA.“

Mgr. art.  
LUKÁŠ PASTÍR 
Designer
www.lukaspastir.sk
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Vedeli ste, že príbeh sirupu 

TVOY. liči x chili x grep sa začal písať 

ešte pred vznikom samotnej značky 

v Juhoafrickej republike? Znie to 

zaujímavo? No je tomu skutočne tak. 

Presne tento sirup pripravil Filip 

Navrátil v rámci celosvetového finále 

najväčšej barovej súťaže Diageo 

World Class 2015. Sirup bol súčasťou 

namiešania cocktailu pri disciplíne 

párovania cocktailu s jedlom 

tzv. Foodpairing. Porote cocktail 

zachutil natoľko, že túto disciplínu 

Filip vyhral na celosvetovej úrovni. 

A ako sám hovorí: „Tento sirup 

zohral dôležitú úlohu v samotnom 

cocktaile.“ Od toho momentu bolo 

jasné, že bude jasnou voľbou pri 

kreovaní portfólia budúcich príchutí. 

Každá fľaša tohto sirupu 

je výsledkom ručnej práce. Od 

prebratia objednávky, prezretia 

kvality ovocia, lúpania, odšťavenia,  

mixovania, cez miešanie až po 

plnenie. Aj preto máme k naším 

produktom taký vzťah, lebo vieme, 

že každá fľaša je originálom na 

ktorom sme si dali naozaj záležať. 

Všetko pripravujeme v správnom 

pomere jednotlivých surovín. Aby 

boli zachované jednotlivé diely 

komponentov pre vždy rovnaký a 

konštantný produkt. Výsledkom 

je krásne ovocný, exotický sirup s 

dotykom pikantnosti. 

ZOOM NA 
PRÍCHUŤ
Prvé číslo nemôže patriť inému sirupu ako najobľúbenejšej príchuti v rámci 

nášho portfólia. Sirup s exotickou chuťou liči, dotykom pikantnosti a plnosti 

šťavnatých ružových grepov. Sirup z ktorého si pripravíte jedinečnú limonádu  

či vynikajúci cocktail. Naša stálica TVOY. liči x chilli x grep.

„Každá fľaša  
tohto sirupu 
 je výsledkom 
ručnej práce.“

COCKTAIL
Paloma  
• 40ml TequilaBlanco

• 25ml TVOY. sirup liči x chilli x grep

• 50ml Čerstvá grepová šťava

• Sóda

• Chilli vlasy na dozdobenie

Aj tento sirup si viete objednať z pohodlia domova 

prostredníctvom e-shopu a vychutnávať si cocktaily 

priamo doma. 

PRÍBEH

E-SHOP

SPRACOVANIE 
SUROVÍN

LIMONÁDA  
Liči & Grep 

• 2 plátky grepu

• 2 kúsky liči

• 30ml TVOY. sirup liči x chilli x grep

• Sóda

• Rozmarín na dozdobenie

POUŽITIE 
Použitie tohto sirupu je naozaj všestranné.  
Od osviežujúcich letných limonád, nealko drinkov,  
cez moderné cocktaily až k variáciám na ľadové  
filtrované kávy a ColdBrew. 
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#UZASNELETO

Tak ako je u nás zvykom, stále sa 

snažíme prinášať niečo nové. Či už 

v podobe nových receptúr, nápadov 

a inšpirácií, eventov, služieb no 

hlavne, v podobe nových sezónnych 

príchutí. 

Neboli by sme to my, ak by sme 

pred novou sezónou neprišli s 

niečím novým. Máme tu ďalšiu, 

tentokrát letnú sezónu. Úprimne 

priznávame, že toto obdobie patrí 

medzi naše najobľúbenejšie v roku. 

Prečo? Z viacerých dôvodov. Skúste 

si predstaviť: Slnko, čerstvé ovocie, 

pohoda, letné chvíle na terasách, 

dobrý drink v ruke, priatelia, 

letná atmosféra. Presne to sú tie 

dôvody, kedy sa snažíme tieto chvíle 

umocniť ešte viac a pripraviť našim 

partnerským prevádzkam nové 

príchute, ktorými prekvapia svojich 

hostí.

Aj toto leto sme predstavili trojicu 

úplne nových sirupov na leto, ktoré 

majú jedno spoločné. Sú inšpirované 

letom, čerstvým ovocím,  po pridaní 

ktorých do drinku či limonády 

zažijete ovocnú explóziu chutí.  

V nasledujúcich riadkoch, by sme 

Vám tieto sirupy chceli opísať.

Priatelia, toto sú Letné špeciály od 

TVOY. sirup Pure Taste w/ Story.

„Aj toto leto  
sme predstavili 
trojicu úplne 
nových sirupov.“
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Zaručený hit leta. Farba, chuť, 

možnosť kombinovania s ovocím 

a bylinkami. To všetko je možné, 

ak siahnete po tomto sirupe. 

Zbožňujeme chuť čiernych ríbezlí. 

Typickú a obľúbenú pre náš región. 

Tradičnú ríbezľu sme chceli s 

trošku „vycibriť“ a ako je u nás 

zvykom, jemne obohatiť. Preto 

sme k základu pridali maliny, 

šťavu z granátového jablka a 

pri príprave používame aj čaj 

MogoMogo, ktorý je krásne ovocný 

a obsahuje taktiež sušené exotické 

ovocie. Vlastnoručne pripravené 

pyré, správny pomer čaju a 

šťavy granátového jablka. Chuť 

je až neskutočne ovocná a jemne 

exotická. Preto to označenie „Crazy“.

     TVOY. sirup „Crazy“ Čierna 

ríbezľa odporúčame do každej 

domácej limonády čí ovocného 

džbánu. Krásne sa kombinuje s 

malinami, červeným melónom, 

mätou či rozmarínom. Takisto sa 

úžasné hodí do domácich ovocných 

ľadových čajov či dezertov. Náš 

prvý letný špeciál – „Crazy“ čierna 

ríbezľa.

Kto by si nespájal začiatok leta 

s rebarborou? Určite poznáte jej 

jemne kyslastú, osviežujúcu chuť 

a šťavnatosť. Z rebarbory ste určite 

pripravili osviežujúci domáci 

koláč. Rebarbora bola pre nás 

toto leto jasná voľba. Chceli sme 

ju však skombinovať s niečím, čo 

by nepotlačilo jej chuť, ale naopak 

krásne ju doplnilo. A tak sme siahli 

po voňavých jahodách :). Výsledok? 

Úžasne osviežujúci sirup, s jemne 

kyslastou, no výrazne ovocnou 

chuťou. Dokonale sa kombinuje s 

čerstvými jahodami, malinami, 

tymiánom, grepom či bazalkou.

TVOY. sirup Rebarbora x Jahoda 

odporúčame na prípravu limonád 

a cocktailov (skúste napríklad re-

barborovo-jahodový gimlet :), recept 

už čoskoro v našich inšpiráciách). 

Leto s týmto sirupom, bude naozaj 

výnimočné.

„Úžasne 
osviežujúci 
sirup, s jemne 
kyslastou, 
no výrazne 
ovocnou 
chuťou.“

„Vlastnoručne 
pripravené pyré, 
správny pomer 
čaju a šťavy 
granátového 
jablka.“
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Chuť mandarínky Vás naozaj 

zaujala. Sirup z našej celoročnej 

ponuky Mandarínka x Marhuľa 

si neviete vynachváliť (za čo sme 

radi) a tak sme si povedali, že 

mandarínku ešte raz vyžijeme, no 

tentokrát pridáme viac exotiky a 

leta. Tak vznikla príchuť Mango 

x Mandarínka. Prudko ovocná, 

letná, exotická kombinácia, ktorá 

je krásne využiteľná. Pyré z manga 

si vlastnoručne pripravujeme 

a kombinujeme s čerstvou 

mandarínkovou šťavou. Nič viac nič 

menej. Výsledkom je chuť, ktorá v 

sebe odráža slnko a teplo. Krásne 

sa kombinuje s čerstvým mangom, 

marakujou, citrusmi a bylinkami 

ako tymian ši mäta.

TVOY. sirup Mango x Mandarínka 

odporúčame do letných TIKI 

cocktailov, ale aj limonád  

a ovocných džbánov.

„Prudko ovocná, 
letná, exotická 
kombinácia, 
ktorá je krásne 
využiteľná.“
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PRIPRAVILI SME 
VÁS NA LETO
Zaradenie produktov z portfólia 

TVOY. znamená nie len kvalitné 

a moderné sirupy na pulte, ale 

taktiež kvalitné služby. Nakoľko 

pôsobíme v profesionálnom gastro 

sektore viac ako 13 rokov, naše 

skúsenosti sa snažíme odovzdávať 

naším partnerským prevádzkam. V 

podobe konzultačnej či poradenskej. 

Záleží nám, aby boli produkty a 

ponuka na stoloch našich prevádzok 

naozaj pestrá a šla ruka v ruke s 

modernými trendami. 

Denno denne vnímame moderné 

trendy v gastronómií a snažíme sa 

ich vkladať do našich produktov a 

drinkov, ktoré si je možné pripraviť 

na báze sirupov TVOY. Preto 

pravidelne vytvárame sezónne 

menu na mieru. Na základe 

požiadaviek, konceptu a predstáv 

majiteľa. 

Nakoľko máme radi osobný 

prístup, častokrát sme pred 

spustením takéhoto sezónneho 

menu priamo na mieste prevádzok. 

Vedieme personálne školenie na 

nadchádzajúce menu, kde si  

s personálom prejdeme špecifiká 

jednotlivých sirupov a osobne 

ukážme ako jednotlivé produkty 

pripraviť.

Aj takto to vyzeralo na miestach, 

kde sme pripravili sezónne menu 

na mieru.

„Vedieme personálne 
školenie na 
nadchádzajúce menu,  
kde si s personálom 
prejdeme špecifiká 
jednotlivých sirupov.“
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Je na mieste Vás aspoň jemne 

navnadiť a zároveň prezradiť, na čo 

sa môžete tešiť. Čas krásnych farieb, 

rozmanitých korenistých vôni  

a jedinečnej pokojnej atmosféry.  

S príchodom tohto obdobia je 

potrebné seba i Vašu prevádzku 

naladiť na vlnu tých pravých punčov, 

horúcich drinkov, domácich čajov a 

ďalších elixírov, ktoré Vám i Vašim 

hosťom pohladia dušu. Sirupy na 

zimu TVOY. určite obohatia vašu 

zimnú ponuku.

Už minulý rok sme prišli so 

špeciálnou radou sirupov na zimu 

inšpirovaných práve obdobím jesene 

a zimy (toto obdobie bolo výrazne 

poznačené pandémiou, preto veríme, 

že Vám Winter Edíciu sirupov 

budeme môcť naplno predstaviť 

túto zimu). Aróma korenia, chuť 

jesenného ovocia, sušené bylinky, 

prémiové čaje a kombinácie, ktoré 

obohatia každý punč či varené 

víno. Tradičné sirupy inšpirované 

súčasnosťou a novodobými trendami. 

Vyrobené z lásky a vášne pre barové 

remeslo a chuti priniesť niečo 

nové. Niečo originálne, súčasné, 

využiteľné, ľahko mixovateľné, 

chutné, ale hlavne zdravé a  

v neobyčajných chuťových variáciách.

Zimná edícia je založená na piatich 

príchutiach, ktoré sú inšpirované 

obdobím zimy. Vsadili sme na 

sezónne ovocie, voňavé koreniny, 

prémiové sypané čaje a sušené 

bylinky. Kombinácie, ktoré spolu 

jednoducho „hrajú“ a ktoré sme 

svedomito kombinovali pre ten 

najlepší výsledok.

„Vyrobené  
z lásky a vášne 
pre barové 
remeslo a chuti 
priniesť niečo 
nové. Niečo 
originálne  
a súčasné.“

Winter edition 

TVOY. Wint er edit ion.
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„Kombinácie, 
ktoré spolu 
jednoducho 
„hrajú“ a ktoré 
sme svedomito 
kombinovali 
pre ten najlepší 
výsledok.“

Winter edition 
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V gastronómii sa pohybuje 
od roku 2005. Po vyštudovaní 
vysokej školy marketingu a 
medzinárodného obchodu 
pôsobil ako hlavný barman 
a barchef v najznámejších 
baroch na východnom 
Slovensku. V Humennom, 
Prešove a Košiciach, kde 
pôsobí dodnes.
Patrí medzi nadšencov 
moderných cocktailov, 
zakladá si na precíznych 
technikách a zmysle pre 
detail a je pravidelným 
autorom článkov pre 

Barmagazine.
Je národným víťazom 
viacerých prestížnych súťaží 
Absolute Invite 2014, Havana 
Masterclass 2016 a národným 
víťazom najprestížnejšej 
barovej súťaže Diageo World 
Class 2017.

Svoje profesionálne 
skúsenosti zbieral vo 
Švédsku, Anglicku, Cypre, 
Bulharsku, ale aj na Kube či 
v Mexiku.

Meno, ktoré je na slovenskej, 
ale aj zahraničnej barovej 
scéne dobre známe. Za 
profesionálnym barom 
pôsobí od roku 2009 a za 
ten čas bol pri viacerých 
významných projektoch v 
rámci celého Slovenska. Z 
rodných Košíc sa postupne 
prepracoval do hlavného 
mesta, kde bol pri zrode 
konceptu Fach a posledné 
obdobie pôsobil ako bar 

manažér v prestížnom 
podniku Antique American 
Bar.

Filip je víťazom národného 
kola najprestížnejšej barovej 
súťaže Diageo World Class 
2015 a ambasádorom Whisky 
Diageo Reserve Brands 
na Slovensku, vášnivým 
zberateľom barového náradia 
a unikátnych fliaš alkoholu.

Lukáš Vrábeľ Filip Navrátil

Životné motto:
„Čokoľvek robíš, rob 
naplno so srdcom a 
najlepšie ako vieš.“

Životné motto:
„100 ľudí, 100 chutí, 100 
názorov. Nepresviedčaj, 
INŠPIRUJ! “

powered by 

Presne o to sa snažíme 

prostredníctvom Barcode Catering. 

Dodať každej oslave, rodinnej udalosti 

či firemnej akcii pozlátko inakosti 

v podobe našich barov. Dômyselne 

pripravené cocktaily, kvalitný servis, 

osobný prístup a v neposlednom rade 

profesionalita tých najpovolanejších. 

Kto stojí za Barcode catering a kto sa 

postará o Váš zážitok?

Naším heslom je:
„Premeňte momenty 
na nezabudnuteľné 
zážitky.“
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BAR NA VAŠEJ 
SVADBE

„Profesionálny 
barový catering 
bezpochyby zaujme 
Vašich hostí  
a posunie zábavu na 
nový level.“

• Mobilné svadobné bary  
v 2 farebných prevedeniach 
podľa výzdoby 

• Tematická výzdoba – barová 
časť obohatí priestor aj 
vizuálne  

• Profesionálny servis od 
najlepších barmanov na 
Slovensku za roky  2015 a 
2017

• Jedinečné svadobné menu 
zostavené z moderných a 
trendy cocktailov 

• Nezabudnuteľný zážitok pre 
Vašich hostí

PROFESIONÁLNY BAR KDEKOĽVEK
•  FIREMNÉ AKCIE 

•  TEAMBUILDING 

•  OSLAVY 

•  ŠPECIÁLNE PRÍLEŽITOSTI

OCHUTNÁVKY

FIREMNÉ 
AKCIE 
A EVENTY

Správne pitie kvalitných destilátov 

je doslova zážitok. Ide o rituál, 

ktorý začína výnimočným miestom 

konania, vhodne zvolenou skladbou 

vzoriek na ochutnanie, prevedením 

skla a potrebného vybavenia, no 

hlavne, profesionálnym výkladom za 

ktorým stojí odborník. 

Barcode Collective zastrešuje 

profesionálne ochutnávky 

destilátov pre všetkých nadšencov 

kvalitného pitia. Na základe našich 

viac ako 13 ročných skúsenosti za 

profesionálnym barom je ochutnávka 

naozaj zážitkom.

1. PROFESIONÁLNE OCHUTNÁVKY:  
vodka, rum, gin, whisky, tequila, cognac, sherry & port

2. ODPORNÝ VÝKLAD SPOJENÝ S KOMPLETNÝM 
ZASTREŠENÍM:
 mobilných barov, barového vybavenia a skla, výberu 
selekcie destilátov, 

3. OCHUTNÁVKA ZA DOPROVODU audio-vizuálnej 
techniky

4. ODBORNÝ VÝKLAD POD VEDENÍM:
Lukáš Vrábeľ – najlepší barman Slovenska za rok 2017
Filip Navrátil – najlepší barman Slovenska za rok 2015

Ochutnávky sú vhodné ako súčasť školení, 
teambuildingov, narodeninových osláv či iných udalostí, 
kedy chcete prekvapiť svojich hostí ochutnávkou na 
úrovni.

Čo tak pripraviť Váš event, 

firemnú akciu či teambuilding 

trošku nezvyčajne? Napríklad 

formou profesionálnych 

cocktailových barov, rýchlokurozom 

profesionálneho barmana.

Barcode Collective zastreší 

profesionálne cocktailové bary na 

každú udalosť. Od firemného eventu, 

kedy sme celý večer k dispozícii s 

modernými cocktailami pre vaších 

hostí až po teambuilding, kedy 

interaktívne zapájame všetkých 

zúčastnených a pripravíme im večer 

plný zábavy, kedy sa naučia ako si 

pripraviť cocktaily doma.
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KAM ZA 
ZÁŽITKOM?

CLIQUE
Pibinova 20, 
821 09 Bratislava 
EUROVEA
www.clique.sk

NOZU BISTRO & COFFEE
Námestie legionárov 1, 
080 01 Prešov 
NOVUM
www.nozu.sk

BAKATU  
COCKTAIL BAR & CAFÉ
Hviezdoslavova 2, 
040 11 Košice
www.kosice.bakatu.sk

BA

CLIQUE
Dizajnový, zmyselný a čarovný. Asi 

takto by sme opísali už dobre známy 

koncept na nábreží Dunaja – Clique. 

Miesto, kde si viete od rána vychutnať 

svoje espresso či večerný drink s 

priateľmi. Unikátne drinky, ktoré 

sú známe pre netradičný spôsob 

servírovania. Zážitok dotvára vlastná 

kuchyňa, ktorá je zameraná na jedlá  

z celého sveta v modernom prevedení. 

„Aj na týchto miestach 
si vychutnáte produkty 
na báze jedinečných 
sirupov TVOY.“
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NOZU BISTRO  
& COFFEE
Pre všetkých milovníkov 

netradičných chutí s dotykom 

Ázie. Netradičné chute a fúzia 

inšpiratívnych vôní so sexy 

priestorom. NOZU bistro & coffee 

je miestom rannej kávy, rýchleho 

chutného obeda, pracovných 

stretnutí ako aj večere v jedinečnom 

štýle. Nový koncept, ktorý so sebou 

prináša súčasné trendy gastronómie 

a modernosť dizajnu založené na 

ázijských chutiach, čerstvosti surovín 

a ôsmich unikátnych jedlách. 

PO

BAKATU 
COCKTAIL BAR 
&CAFÉ
Miesto ktoré v sebe spája všetky 

atribúty na pohodový večer. 

Dizajnový interiér, prémiová shisha 

a dokonale pripravené cocktaily. 

Toto unikátne miesto v Košiciach 

dopĺňa jedna z najkrajších terás 

v meste. Welcome to the jungle je 

terasa plná kvetov, rastlín  

a „uletených“ doplnkov. Ponorte 

sa do zmyselného sveta oddychu, 

pohody a gastro prekvapení. 

KE
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Aj vy máte radi leto? Našťastie tu máme 

stále krásne počasie a s ním sa spájajú 

letné a osviežujúce drinky. TIP NA 

DRINK je preto spojený s letom.

• 50ml Bombay gin

• 15ml TVOY. sirup  

„CRAZY“ Čierna 

ríbezľa

• Limetka

• Melón

• Fever Tree Tonic
OZDOBA: kúsok melóna  
a stromček mäty

ODPORÚČAME:

Pri každom drinku 

používajte kvalitný ľad. 

Pohár naplňte ľadom 

až po okraj. Len tak má 

drink správnu teplotu  

a drink nebude vodnatý. 

RED VELVET G&T

TIP NA 
DRINK
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