
 kava 

 sadni likerji 

 gosti sokovi 
1. Za zgoraj naštete skupine sestavi pisno ponudbo; iz vsake skupine najmanj tri 

pijače/napitke! 
2. Sprejmi naročilo za predlagane pijače/napitke in trem gostom naročilo postrezi na 

kavarniški način. 
3. Opravi zaključna dela v točilnici 

 

 sadna žganja 

 bela suha vina 

 kava 
1. Za zgoraj naštete skupine sestavi pisno ponudbo; iz vsake skupine najmanj tri 

pijače/napitke! 
2. Sprejmi naročilo za predlagane pijače/napitke in trem gostom naročilo postrezi na 

kavarniški način. 
3. Opravi zaključna dela v točilnici 

 

 čaji 

 točena piva 

 kava 
1. Za zgoraj naštete skupine sestavi pisno ponudbo; iz vsake skupine najmanj tri 

pijače/napitke! 
2. Sprejmi naročilo za predlagane pijače/napitke in trem gostom naročilo postrezi na 

kavarniški način. 
3. Opravi zaključna dela v točilnici 

 

 kava 

 grenki likerji 

 sladko vino 
1. Za zgoraj naštete skupine sestavi pisno ponudbo; iz vsake skupine najmanj tri 

pijače/napitke! 
2. Sprejmi naročilo za predlagane pijače/napitke in trem gostom naročilo postrezi na 

kavarniški način. 
3. Opravi zaključna dela v točilnici 

 

 

 

 

 



 bistri sokovi 

 viskiji 

 kava 
1. Za zgoraj naštete skupine sestavi pisno ponudbo; iz vsake skupine najmanj tri 

pijače/napitke! 
2. Sprejmi naročilo za predlagane pijače/napitke in trem gostom naročilo postrezi na 

kavarniški način. 
3. Opravi zaključna dela v točilnici 

 

 konjaki 

 gazirane brezalkoholne pijače 

 kava 
1. Za zgoraj naštete skupine sestavi pisno ponudbo; iz vsake skupine najmanj tri 

pijače/napitke! 
2. Sprejmi naročilo za predlagane pijače/napitke in trem gostom naročilo postrezi na 

kavarniški način. 
3. Opravi zaključna dela v točilnici 

 

 suha rdeča vina 

 kava 

 naravna limonada 
1. Za zgoraj naštete skupine sestavi pisno ponudbo; iz vsake skupine najmanj tri 

pijače/napitke! 
2. Sprejmi naročilo za predlagane pijače/napitke in trem gostom naročilo postrezi na 

kavarniški način. 
3. Opravi zaključna dela v točilnici 

 

 kava 

 kremni likerji 

 bistri sadni sokovi 
1. Za zgoraj naštete skupine sestavi pisno ponudbo; iz vsake skupine najmanj tri 

pijače/napitke! 
2. Sprejmi naročilo za predlagane pijače/napitke in trem gostom naročilo postrezi na 

kavarniški način. 
3. Opravi zaključna dela v točilnici 

 


