
Najkrajší výhľad na mesto





Najromantickejšia svadba snov 
s čarovným výhľadom

Sme presvedčení, že priestory našej reštaurácie HRADNÁ sú tým pravým miestom 

pre najdôležitejší deň vo vašom živote. Spojenie romantiky, štýlu a elegancie s najkrajším 

výhľadom, aký si viete predstaviť, urobia z vašej svadby nezabudnuteľný zážitok na celý život.



www.hradnarestauracia.sk



Najoriginálnejšie miesto 
pre váš firemný event

Originalita a štýl, to sú dva základné predpoklady pre úspešné podujatie, 

či už organizujete vianočný večierok, oslavu firemného výročia, módnu prehliadku alebo konferenciu. 

U nás toho nájdete ďaleko viac. Skvelá kuchyňa, krásne interiérové priestory a predovšetkým veľkorysá 

terasa s jedinečným výhľadom na celé mesto. Takéto spojenie nenájdete nikde inde.





Rodinná oslava 
v najštýlovejšom prostredí v  meste

Významné rodinné jubileá či úspechy vašich detí treba poriadne osláviť. 

Pozvite svoju rodinu k nám, do reštaurácie HRADNÁ, a neoľutujete. 

Vynikajúce delikatesy našej kuchyne a krásne prostredie k tomu.

 Vaši hostia budú nadšení z nášho výhľadu, to vám garantujeme.





Reprezentatívne priestory 
pre protokolárne podujatia

Naše priestory sú ideálnym miestom pre podujatia na najvyššej protokolárnej úrovni. 

Špičkový kulinársky zážitok spojený s nezabudnuteľným výhľadom na naše krásne mesto 

budú zárukou spokojnosti vašich hostí.



Lorem ipsum

Svadobné
sedenie

Terasa s výhľadom na mesto:  

67 stolov – 402 miest

Perlová sála - počet miest: 

27 stolov – 162 miest
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Konferenčné / koncertné
sedenie
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Terasa s výhľadom na mesto:  

544 miest
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Banketové sedenie 
za okrúhlymi stolmi

Terasa s výhľadom na mesto:  

26 okrúhlych stolov – 208 miest

14 obdĺžnikových stolov – 56 miest

Perlová sála: 

13 okrúhlych stolov – 104 miest



Eventové stand by stoly

Počet stolov na východnej terase pre 5 osôb pri stole:

52 stand by stolov

Počet stolov na západnej terase pre 5 osôb pri stole:

39 stand by stolov

Počet stolov v Perlovej sále pre 5 osôb pri stole: 

34 stand by stolov
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info@hradnarestauracia.sk          

www.hradnarestauracia.sk
www.hradna.com

HRADNÁ reštaurácia 
Nám. Alexandra Dubčeka 1

811 01 Bratislava 




