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Gostilna Bencak
Cesta komandanta Staneta 1
1215 Medvode
01 361 23 49

 Ponedeljek - sobota: 
7.00 - 23.00

Torek: 7.00 - 12.00
Nedelja in prazniki: 8.00 - 20.00

Gostilna BENCAK
Gostilna Bencak je ena najstarejših gostiln v Medvodah, saj deluje že od leta 1923. Goste postrežejo v 
velikem klimatiziranem prostoru, kjer je prostor za večje skupine (do 100 oseb),  pa tudi za manjše 
zaključene družbe. Na zunanji terasi, ki je vedno bujno ocvetličena, je prostora za družbe do 
50 oseb.  



Kavarna 4 mačke
Medvoška cesta 1
1215 Medvode
01 - 361 79 63
www.4macke.com
4macke@siol.net

Ponedeljek - petek: 7.00 - 24.00
Sobota: 7.00 - 01.00 
Nedelja: 8.00 - 01.00
Prazniki: 8.00 - 24.00

Kavarna 4 MAČKE
V kavarni in slaščičarni 4 mačke, ki se nahaja v samem centru Medvod, postrežejo različne vrste kave, 
čajev, toplih in hladnih napitkov, odlične domače torte, najbolj pa so znani po odličnih palačinkah in 
manjših prigrizkih. 



Pica bar Hitri
Seškova 26/a
1215 Medvode
01 - 361 50 50
www.picerija-hitri.si
picabarhitri@gmail.com

 Ponedeljek - petek:
7.00 - 24.00

Sobota, nedelja, prazniki: 
8.00 - 24.00

PICA BAR Hitri
Pica bar Hitri se nahaja na mirni lokaciji na Seškovi ulici (nasproti policije). V prijetnem ambientu vas 
prijazno osebje postreže z odličnimi picami iz krušne peči, svežimi solatami in tortiljami. V poletnih 
mesecih vam je na voljo tudi terasa.  



Gostilna pri šefu
Verje 9
1215 Medvode
01 - 361 12 20
gostilna.voyo.si

Sreda - petek: 
16.00 - 22.00

Sobota, nedelja: 13.00 - 20.00
Ponedeljek, torek: zaprto

GOSTILNA PRI ŠEFU
Rock’n’roll okusov, fuzija vrhunskosti in domačnosti ter enkratno doživetje – to je najkrajši možen opis 
Gostilne pri šefu, ki je nastala v okviru resničnostnega šova Gostilna išče šefa, ki ga je ustvarila ekipa 
POP TV. Je tudi prva izmed gostiln v okviru blagovne znamke Gostilna pri šefu in je plod domačega 
znanja in ustvarjalnosti.  



Gostilna Mihovec
Zgornje Pirniče 54
1215 Medvode
01 - 362 30 60 / 031 684 434
www.mihovec.com
gostilna.mihovec@siol.net

 Sreda, četrtek: 12.00 - 22.00
Petek, sobota: 12.00 - 01.00
Nedelja: 12.00 - 18.00
Ponedeljek, torek: zaprto

Gostilna MIHOVEC
Gostilna je ena izmed redkih družinskih gostiln, ki je samooskrbovana z vso zelenjavo, zelišči in žitom iz 
svoje kmetije. Kulinarika se spreminja z letnimi časi, je tradicionalna, vendar drugačna. V večnamenski 
dvorani se vrstijo različni dogodki od porok in družinski praznovanj do poslovnih dogodkov, ki so 
multimedijsko podprti, v manjši sobi pa so v slikah predstavljene družinske vezi z Jakobom Aljažem.  



Restavracija Evergreen
Smlednik 200
1216 Smlednik
05 - 921 17 43 / 031 353 982
www.evergreen-restavracija.si
evergreen@kaval-group.si

Ponedeljek - nedelja: 
8.00 - 22.00

Restavracija EVERGREEN
Restavracija Evergreen je del verige Kaval Group. Postavljena je v idilično naravno okolje sredi 
neokrnjene narave in je del celotnega koncepta Diners Golf & Country Club Ljubljana, ki ga dopolnjuje 
s svojo kulinarično zgodbo. Njihov slogan je: hiša kulinaričnih presežkov v vsem za vse.  



Okrepčevalnica Stari grad Smlednik
Smlednik 100
1216 Smlednik
01 - 362 73 33
marijan.ribic.sp@gmail.com

 Ponedeljek - petek: 
13.00 - 18.00
Sobota, nedelja: 
9.00 - 18.00

Okrepčevalnica STARI GRAD
Okrepčevalnica Stari grad se nahaja tik pod smledniškim Starim gradom, ki stoji na vzpetini blizu 
Zbiljskega jezera. Z gradu je čudovit razgled na okoliška naselja ter polja s hribi. Do samega gradu vodita 
tako glavna vozna pot, kot tudi trim steza (pešpot). Ob poti na grad se vzpenja 14 kapelic 
Križevega pota. 



Gostilna Zorman
Valburga 29
1216 Smlednik
01 - 362 70 37 /  041 375 404
alenkazr@siol.net

Ponedeljek - petek: 
7.00 - 23.00

Sobota: 9.00 - 23.00
Nedelja: zaprto

Gostilna ZORMAN
Gostilna Zorman kot družinska gostilna obratuje od leta 1965. Obiskovalcem vse do 15. ure nudi do pet 
različnih dnevno pripravljenih malic. Njihova hrana je domačega izvora, ki je vezana na letni čas.  



Okrepčevalnica Vili
Dragočajna 14/a
1215 Medvode
01 - 362 71 13
www.vili.si
info@vili.si

 Ponedeljek - nedelja: 
8.00 - 24.00

ZIMSKI DELOVNI ČAS:
Ponedeljek - nedelja: 10.00 - 24.00 

Okrepčevalnica VILI
V sencah dreves, nedaleč stran od reke Save, se ob vhodu v kamp Smlednik nahaja okrepčevalnica Vili. 
Lokal sestavljata notranji prostor in salon, ki sprejmeta do 30 gostov. V poletnem času se lahko na 
zunanji terasi ohladite v naravni gabrovi senci in okrepčate s pijačo ter različnimi prigrizki. 



Okrepčevalnica Sidro
Zbiljska dobrava
1215 Medvode
040 300 003
www.agrobar.si
sidro.piknik@gmail.com

Ponedeljek - petek: 10.00 - 23.00
Sobota, nedelja: 9.00 - 23.00

ZIMSKI DELOVNI ČAS:
Torek - petek: 12.00 - 22.00
Sobota, nedelja: 10.00 - 22h
Ponedeljek: zaprto

Okrepčevalnica SIDRO
V okrepčevalnici Sidro, ki leži ob obali Zbiljskega jezera, vam postrežejo z raznovrstnimi ribjimi jedmi, 
jedmi na žlico, sladicami, toplimi napitki in osvežilnimi pijačami. Novost  v ponudbi so vikend kosila. 
V okolici se lahko sprehodite v čudoviti naravi, ali pa si dan popestrite z igranjem mini golfa.



Bistro Dotik
Zbilje 31/a
1215 Medvode
01 - 361 37 95
www.dotik-zbilje.si
bistro.dotik@gmail.com

Ponedeljek - nedelja, prazniki: 
9.00 - 24.00

Bistro DOTIK
Bistro Dotik je na obrežju Zbiljskega jezera. Nudi vam pestro izbiro jedi: pice, solate, testenine,
morske jedi in domače sladice: domače torte, palačinke in sadno sladoledni vrt. 
  



Gostišče Jezero
Zbilje 30
1215 Medvode
01 - 361 80 01 / 041 999 000
www.gostisce-jezero.si
logar.gregor@gmail.com

Torek - sobota: 
11.00 - 22.00

Nedelja: 11.00 - 20.00
Ponedeljek: zaprto

Gostišče JEZERO
Gostišče Jezero se nahaja v neposredni bližini Zbiljskega jezera. V prijetnem ambientu s pogledom na 
jezersko idilo boste lahko uživali v izbranih jedeh in pijačah, se prepustili romantičnim trenutkom ob 
soju sveč, ali pa se poveselili skupaj z osebjem. 



Okrepčevalnica Stan
Zbiljska cesta 8
1215 Medvode
01 - 361 19 15
www.okrepcevalnica-stan.si
info@okrepcevalnica-stan.si

Ponedeljek - četrtek:
7.30 - 22.00

Petek, sobota: 7.30 - do 23.00
Nedelja in prazniki: 9.00 - 22.00 

Okrepčevalnica STAN
Okrepčevalnica Stan se nahaja v zavetju gozda. Gostom nudi pestro ponudbo domačih sladic, sendvičev 
in čokolade. S pozornostjo pripravljajo kavo Illy, postrežejo z dobrim čajem ali kozarcem izbranega vina. 



Gostilnica in picerija Aroma
Gorenjska cesta 56
1215 Medvode
031 388 555
www.go-aroma.com
info@go-aroma.com

Ponedeljek - petek:
 6.30 - 22.00

Sobota: 8.00 - 22.00
Nedelja: 10.00 - 20.00

Gostilnica AROMA
Gostilnica in picerija Aroma vam v prijetnem ambientu ponuja pester izbor jedi za vse okuse: rižote, 
testenine, zrezke, hišne specialitete, lignje, solatne krožnike in pice. Pripravljajo tudi dnevne domače 
sladice, posebej priporočajo grmado Aroma z jagodami in domači tiramisu. 



Gostišče in penzion Na klancu
Gorenjska cesta 13
1215 Medvode
01 - 361 82 55
www.naklancu.com
info@naklancu.com

Ponedeljek - nedelja: 
7.00 - 22.00

Gostišče NA KLANCU
Zgodovina gostišča sega v daljno leto 1907, ko je bila njegova osnovna dejavnost oskrba mimoidočih 
potnikov in njihovih konj. S prenovo gostišča v letu 2009 se je ohranila dolgoletna tradicionalna 
notranjost gostilne, ki omogoča gostom prijetno počutje in uživanje gurmanskih specialitet.  



Picerija in bar Kocka
Finžgarjeva 18
1215 Medvode
041 628 777 / 041 629 777
www.picerijainbarkocka.si
marija.roman@perne.com

 Ponedeljek - petek: 
6.00 - 22.00

Sobota, nedelja: 
7.00 - 22.00

Picerija KOCKA
Picerija Kocka je bila pred kratkim prenovljena. Ponaša se z lepim ambientom v notranjosti,  s prostorno 
jedilnico in razglednim podaljškom terase, namenjenim tudi kadilcem in ljubiteljem kave. Pozimi 
ustvarja romantično vzdušje v notranjosti terase ogenj v odprtem kaminu. 



Konoba Bonaca
Cesta na Svetje 44
1215 Medvode
041 651 838
www.konoba-bonaca.si
poljak.bonaca@gmail.com

Torek - sobota: 
12.00 - 23.00

Nedelja: 12.00 - 20.00
Ponedeljek: zaprto

Konoba BONACA
Konoba Bonaca je prava domača dalmatinska konoba, s prijetnim ambientom in domačnostjo. V lokalu 
vas resnično razvajajo s svežimi ribami, školjkami, škampi in jagnetino, ki jo pripravlja vrhunski mojster 
Milenko s sinom Markom. Lokal ima lične separeje, ki vam ob nežnih zvokih klapskih pesmi pričarajo 
pridih morja in Dalmacije.  



Okrepčevalnica Pepino
Rakovnik 20
1215 Medvode
01 - 361 78 41

 Ponedeljek - sobota:
6.00 - 22.00

Nedelja in prazniki: zaprto

Okrepčevalnica PEPINO
Okrepčevalnica Pepino je majhna, prijetna okrepčevalnica, ki nudi razne tople in hladne napitke - 
alkoholne in brezalkoholne. Gostom postrežejo z okusnimi picami, odličnimi jedmi z žara in 
sladicami.  



Hiša kulinarike Jezeršek
Sora 1/a
1215 Medvode
01 - 361 94 21
www.jezersek.si
gostinstvo@jezersek.si

Objekt je zaprtega
 tipa in namenjen skupinam, 

zato je potrebna 
rezervacija vnaprej!

Hiša kulinarike JEZERŠEK
Hiša kulinarike Jezeršek je vodilno podjetje v Sloveniji na področju cateringa. Ugodna lega, bližina 
glavnega mesta in hkrati idilična neokrnjena narava, uvrščajo Hišo kulinarike Jezeršek med 
priljubljena prizorišča za organizacijo najrazličnejših prireditev in dogodkov s pogostitvami.  



Turistična kmetija Legastja
Trnovec 9
1215 Medvode
01 - 361 11 42
kozjek.j@gmail.com

 Torek - petek: 12.00 - 22.00
Sobota, nedelja, prazniki: 

9.00 - 22.00
Ponedeljek: zaprto

TURISTIČNA KMETIJA Legastja
Turistična kmetija Legastja se nahaja v prelepi dolini, nedaleč stran od Medvod, v tihem, svežem in 
prijetnem naravnem okolju. Kmetija ima dolgo tradicijo. Ljudje jo poznajo že od druge svetovne vojne 
naprej, ko je bila le žganjarna. Danes jo odlično vodi gospodar Jani z ženo Kristino. 



Turistična kmetija Robež
Trnovec 31
1215 Medvode
01 - 361 40 64
robez@volja.net

Sobota, nedelja, prazniki: 
12.00 - 18.00

Za skupine se je možno 
dogovoriti tudi med tednom.

Turistična kmetija ROBEŽ
Turistična kmetija Robež leži na prijetni planinski planoti med Katarino, v objemu Grmade in nad 
dolino Ločnice. Ob lepotah in ob petju ptic lahko hitro pozabite na vsakdanji tempo življenja in se 
vrnete k naravi. Družina Kračman, ki skrbi za posestvo, vam bo ob prijaznih besedah postregla z odlično 
hrano, predvsem z domačimi specialitetami.  



Turistična kmetija Gonte
Setnica 9
1215 Medvode
01 - 361 45 63
klavdija.secnik@gmail.com

 Sobota, nedelja, prazniki: 
9.00 - 20.00

Med tednom ob predhodni 
rezervaciji. 

Turistična kmetija GONTE
Turistična kmetija Gonte leži v Polhograjskem hribovju med Grmado in Toščem in je idealno 
izhodišče za krajše in daljše izlete. Gostje se še posebej radi vračajo na domače tradicionalne dobrote, 
pripravljene po starih receptih. 



Gostilna Dobnikar
Topol 1
1215 Medvode
01 - 361 29 10
www.gostilna-dobnikar.com
info@gostilna-dobnikar.com

Pon., tor., sr., petek: 11.00 - 21.00
Sobota: 8.00 - 21.00

Nedelja, prazniki: 8.00 - 19.00
Četrtek: zaprto

Gostilna DOBNIKAR
Družina Dobnikar s ponosom nadaljuje dolgoletno tradicijo gostilne v kraju Topol (Katarina nad 
Ljubljano). Od leta 1980 pa vse do danes z delom v gostilni nadaljuje že tretja generacija Dobnikarjevih 
Antonov. Skupaj z ženo Miro, sinovoma Tonijem in Rokom ter snaho Mojco skušajo združiti tradicijo in 
moderne pristope v gostinstvu. 



Gostišče Pr’Jur
Topol pri Medvodah14
1215 Medvode
01 - 361 10 85 / 041 796 086
gostilna.wix.com/prjur
nevakrsinar@gmail.com

 Sobota, nedelja, prazniki: 
8.00 -  22.00

Med tednom odprto 
po dogovoru.

Gostišče PR’JUR
Gostišče Pr‘Jur je 250 let stara gostilna, ki je kljub obnovi ohranila intimnost in domačnost prave vaške 
gostilne. V dveh sobah je prostora za 110 gostov, na letnem vrtu za 50 in na pokritem ganku za 30 
gostov. 



Gostilna Belšak
Golo Brdo 8
1215 Medvode
01 - 361 12 42
www.gostilnabelsak-slavkovdom.si
info@gostilnabelsak-slavkovdom.si

Torek - nedelja: 
11.00  - 21.00

Ponedeljek: zaprto

Gostilna BELŠAK
Gostilna Belšak od leta 1997 domuje v prostorih Slavkovega doma. Stavbo so med drugo svetovno vojno 
zgradili nemški vojaki in jo uporabljali kot karavlo, ker je po obronkih hribov potekala meja med 
Nemčijo in Italijo. Po vojni so jo v last prevzeli medvoški planinci in jo poimenovali po Slavku 
Čarmanu. Sedaj gostilna posluje kot družinsko podjetje, ponuja domačo in sezonsko hrano. 



Kmečki turizem Bormes
Golo Brdo 9
1215 Medvode
01 - 361 27 95
ursa_krusec@gmail.com

 Četrtek - sobota: 
12.00 - 21.00

Nedelja, prazniki: 10.00 - 20.00
Ponedeljek, torek, sreda: zaprto

Kmečki turizem BORMES
Kmečki turizem Bormes je kmetija s tradicijo (1867). V lokalu sprejmejo do 60 gostov. Imajo letni vrt v 
senci dreves, igrala za najmlajše, gostje pa uživajo tudi v pogledu na neokrnjeno naravo v 
neposredni bližini. 
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