
Predstavitev
Restavracija in picerija Two Lions je projekt skupine 

prijateljev in kulinaričnih navdušencev, ki združuje

njihovo željo po pripravi okusne in sveže hrane s 

poudarkom  na  ustvarjalnem vizualnem aspektu.

Dobra hrana je po njihovem mnenju sezonska hrana 

s čistim poreklom. Uporabljajo predvsem ekološke

izdelke, ki so izbrani preko kratke dobavne verige 

bolgarskih in regionalnih proizvajalcev.

Zdravo
Porcije so nadzorovane velikosti, saj razmišljajo tudi o 

dolgoročnem zdravju in dobrem počutju svojih gostov.

Meni ponuja veliko zdrave izbire, vključno s široko paleto  

solat, svežimi ribjimi jedmi in več mesnimi in mlečnimi

izdelki. Poskrbljeno je za vse prehranske posebnosti.

Trajnostno
Zavedajo se vpliva odpadkov na okolje in si

prizadevajo za zmanjšanje vseh svojih odpadnih

proizvodov. Vse surovine izhajajo iz lokalnega okolja,

da zagotovijo čim krajše dobavne verige. Za

ekonomsko preživetje med pandemijo so prilagodili

svoj poslovni model, tako da so zdaj nudijo vse

možnosti prodaje, tudi osebni prevzem in dostavo.

Etično
Po obsegu poslovanja spada podjetje med manjša in 

srednje velika podjetja (MSP), ki z veliko izbiro raznolikih

menijev promovira zdravo prehrano. Z uporabo  

tradicionalnih receptov in načinov kuhanja ohranjajo pri

življenju svojo kulinarično dediščino. Veliko vlagajo v

vzdrževanje opreme in verjamejo, da je v poslu vedno še

prostor za nenehno izboljševanje vseh delovnih

procesov z vizijo in vero v bolj zeleno prihodnost.

Restavracija je bila sicer ustanovljena leta 1995, vendar

se je njen razcvet začel leta 2008, ko so se preselili v

namensko zgrajeno poslopje, opremljeno za popolnoma

prenovljeno sistem delovanja. Trenutno ima restavracija

70 sedežev v dveh salonih in 50 sedežev v prijetnem in

hladnem letnem vrtu. Vzdušje je prijetno in v modernem

slogu. Pozdravili vas bodo veseli in nasmejani natakarji.

Gostijo različne vrste dogodkov, od poslovnih zabav,

rojstnih dni, maturantskih plesov in še več.

Njihova ponudba je zelo raznolika, v osnovi pa

promovirajo tradicionalne bolgarske jedi, hrano z

žara, italijansko kuhinjo in sveže ribe. Sladice so

100 % domače. Vsak dan ponudijo več kot 20 vrst

toplih jedi in juh. Ob restavraciji je bila zasnovana tudi

kulinarična trgovina, kjer ponujajo restavracijske jedi

po dostopnih cenah. Prav tako lahko vse jedi tudi

naročite za prevzem ali dostavo.
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