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V KRUHU RODINY
Sme sieť rodinných kaviarní a
pekárni pôsobiacich v
Bratislavskom regióne od roku
2009. Majiteľ Dušan Spusta a
jeho synovia Adam a Jakub
vytvorili úspešný koncept
kaviarní & pekární. 

Denne prinášame na pulty
čerstvý tovar od slovenských a
českých dodávateľov.
Nájdete u nás rôzne druhy
chlebov, sladkého a slaného
pečiva, obložené chlebíčky,
bagety, šaláty, domáce
koláče, zákusky, torty a na
svoje si prídu aj konzumenti
bezlepkového tovaru. Svoj deň
si u nás spríjemníte lahodnou
šálkou kávy, teplého čaju
alebo regionálnym vínom.

Našimi základnými
hodnotami, na ktoré nedáme

dopustiť sú kvalitní
dodávatelia produktov, ich
čerstvosť a rozmanitosť a

predovšetkým naša láska k
práci a dobré až rodinné

vzťahy s našimi zákazníkmi.



CHLIEB A PEČIVO

Denne prinášame na pulty široký sortiment
chleba, sladkého a slaného pečiva. 

chlieb dlháň
chlieb maslový
chlieb špaldový
pletenky
bratislavské rožky
vianočky

výber zo sortimentu: bagety
rožky
croissainty
linecké pečivo
moravský koláče
osie hniezda
praclíky





Keď si pomyslíme na
Francúzsko, nutne nám príde
na um pôžitok a kultúra –
teda presne to, čo
predstavuje káva Brosio. Táto
prémiová značka kávy
pôvodom z Alsaska sa vďaka
vysokej kvalite teší veľkej
obľube v celom Francúzsku.

BROSIO je rad vysoko
kvalitnej kávy J.J.Darboven.
Výroba a príprava kávy je
inšpirovaná typickým
francúzskym životným štýlom,
ktorý kladie dôraz na kvalitný
prežitok každého momentu
dňa. "Ráno jedzte ako kráľ,
na obed ako princ a večer
ako chuďas", hovorí príslovie,
ktoré nám poodhaľuje
francúzsku kultúru stravovania.



Okrem starostlivo
vybraných zŕn Arabica z
tých najlepších lokalít
obsahuje BROSIO aj

ušľachtilú zložku
Robusta, ktorá dodáva
espressu typickú chuť.

Kaviareň SPUSTA Vám ponúka aj možnosť
zakúpiť si kvalitnú kávu Brosio so sebou
domov alebo do práce. V hygienickom
balení, ktoré zaručuje čerstvosť budete mať
svoju obľúbenú kávu stále k dispozicií. Vo
zvýhodnenej cene zakúpite na každej
prevádzke Spusta Kaviareň.

"Vezmite si zrnko
aj domov"

Od roku 1994 je Brosio súčasťou rodiny J.J.
Darboven, čím získava stále viac nadšencov.
Značka Brosio stavila pri výrobe nielen na
skôr svetlé zrná Arabica, ale aj na metódu
pomalého praženia, ktorá je typická pre
francúzsku kávovú kultúru. Majstri pražiari sa
tu inšpirovali savoir-vivre, francúzskym
životným štýlom, pri ktorom si dobré veci
žiadajú svoj čas. Tak aj pomalé praženie
dopraje kávovým zrnám všetok čas, ktorý
potrebujú na optimálne rozvinutie svojej
rozmanitej arómy. Tento dôkladný a časovo
náročný proces výroby tu bol používaný a
zdokonaľovaný po celé storočia, aby sa
dosiahol jedinečný pôžitok z kávy.

KÁVA
PRESNE TAKÁ

AKÚ MÁTE RADI



šunkový na masle
syrový
s debrecínkou 
výberový 
špeciál

Široký sortiment

ruské vajce
chorizo na masle
sedliacky
s chrenovou nátierkou

Tradičné
CHLEBÍČKY

V Y B E R  S I
T E N  P R A V Ý

O B J E D N A J
B E Z  S T A R O S T Í

U Ž  D N E S  A
V Y C H U T N Á V A J



Vždy Čerstvé
Garantujeme 100 % čerstvosť. Všetky chlebíčky sú
pripravované na dennej báze čo zaručuje čerstvosť
každého jedného chlebíčku. 

Špeciálny Sandvič vlastnej výroby
Základom každého chlebíčku je jedinečný domáci
sendvič originálnej receptúry. Pripravovaný a upečený
vlastnou pekárňou vždy podľa potreby.  

Starostlivo Pripravované
Výnimočné pečenie, poctivosť v detailoch. Všetky
chlebíčky sú vyrábané a pripravované s maximálnou
starostlivosťou s dôrazom na kvalitu.

Overené Kvalitné Suroviny 
Dlhé roky spolupracujeme iba s našimi overenými
dodávateľmi, od ktorých odoberáme len tie najlepšie
suroviny.

Viac ako 30 ročná tradícia 
Už viac ako 30 rokov prinášame na Váš stôl kvalitu a
čerstvosť v každom jednom výrobku. Rokmi overené
postupy a receptúry sú garanciou úspechu.

100% ručná práca
Všetky naše výrobky sú denne pripravované výlučne
ručne a s láskou. Od krájania až po zdobenie. Bez
kompromisov.



Moderné
KANAPKY

Kanapky, jednohubky, chuťovky... 
Názvov majú veľa, ale jedno majú spoločné. Sú ozdobou
každej hostiny a majú skvelú chuť. Pohostenie je
slávnostnou príležitosťou, pri ktorej chceme hosťom,
priateľom, alebo rodine ponúknuť nielen to najchutnejšie,
ale aj to, čo zaujme svojim netradičným a originálnym
vzhľadom. A práve takými pokrmami môžu byť vynaliezavo
pripravené jednohubky, chuťovky a kanapky SPUSTA.

B U Ď  K R Á L O M
S L Á V N O S T N E J

H O S T I N Y

C E N A  U Ž  O D  

1,00€ / ks

S P O K O J N O S Ť
O R I G I N A L I T A  



Radi vypracujeme
ponuku podľa

Vašich predstáv:

info@spustakaviaren.sk
 
 

+421 903 234 054

OBLOŽENÉ MISY
pre každú príležitosť

šunková
syrová

zeleninová
s parížsky šalátom

mnoho iných...

výber 
je na tebe

Nie je čas na prípravu? 
SPUSTA to pripraví za Vás...

Organizujete narodeninovú párty,
promócie, vianočný večierok,
rodinnú oslavu alebo firemné

stretnutie? Zabezpečíme pre Vás
obložené misy pre každú

príležitosť. Vybrať si môžete z
niekoľkých druhov obložených mís.

S kombináciou  kanapiek,
obložených chlebíčkov a dalších
produktov SPUSTA sa stane Váš

event nezabudnutelným. 



ZÁKUSKY

puncové rezy
krémeše
likérové špice
dobošové rezy
sacher torta
veterníky
pité koláče
rolády /rôzne druhy/
štrúdle
a mnoho iného

cheesecake
brownies
tarty
raw koláče
macarons
eclair
a mnoho iného

Klasické zákusky

Moderné koláče

malina jahoda banán káva
karamel čokoláda vanilka

med likér tvaroh
 
 

mandle čučoriedka višna
cookies mandle gaštan kiwi

pistácie nugát chia

 svoju chuť si nájde každý



TORTY
Torty na mieru podľa predstáv

GARANTUJEME KVALITU

poschodové
narodeninové
zdobené
cheesecake
mix torty
bezlepkové
moderné torty
raw & vegan
mini zákusky

RUČNÁ
VÝROBA

KVALITNÉ
SUROVINY

ORIGINÁLNA
RECEPTÚRA

VYROBENÉ NA
SLOVENSKU

A OSLAVA SA MOŽE ŽAČAŤ...



MACARONS
ORIGINALS
Macarons je synonymom malého
šťastia, zdrojom radosti, ktorý
priťahuje našu pozornosť a nikdy
neprestáva štekliť naše chuťové
bunky. Ťažko odolať malej pochúťke
vyrobenej z mandlí, cukru a vaječných
bielkov, sviežej a jemnej chuti, ktorá
nás neustále láka nekonečnou
paletou farieb a rozličných chutí.

V Ž D Y
P O C T I V É

K V A L I T N É
Č E R S T V É

RUČNÁ
VÝROBA

KVALITNÉ
SUROVINY

DOKONÁLÝ SPOLOČNÍK
KU KÁVE

ORIGINÁLNA
RECEPTÚRA

VYROBENÉ NA
SLOVENSKU

Macarons Originals sú vyrábané bez
pridaných farbív a sú dostupné vo
viac ako 20 príchutiach. Pripravené
podľa originálnej receptúry iba z
kvalitných a čerstvých surovín.

VIAC AKO 

20
PRÍCHUTÍ

Najoblúbenejšie príchute: čokoláda,
pomaranč, citrón, čučoriedka, kokos,
karamel, lesné ovocie, ľevandula,
malina, marhula, vanilka, pistácia...



Skladovnie: macarons je potrebné skladovať
v chlade pri teplote do 2 – 7 °C. 

Macarons odporúčame pred konzumáciou  
 vytiahnuť cca 5 min z chladu aby sa naplno
rozvinula sa ich plná chuť.

Spotreba: 7 dni od doručenia

BEZLEPKOVÉ
GLUTEN FREE

HISTÓRIA MACARONS
Históriu Macarons je ťažko zostaviť,
existuje však viacero legiend o ich
vzniku. Ich pôvodom bolo Taliansko,
odkiaľ ich v šestnástom storočí
zavádza na francúzsky kráľovský
dvor Catherine de Medecis, budúca
manželka vojvodu Orleansu. Odvtedy
si tu tieto malé mäkké chrumkavé
pochúťky držia svoje zvláštne miesto.
Skutočnú revolúciu Macarons zažili v
roku 1862, kedy nadobudli svoju
dnešnú podobu.  Prinášame Vám
možnosť vychutnať si túto výnimočnú
pochúťku pripravenú podľa
originálnej receptúry aj u nás. 

VEDELI STE ŽE...
Základ Macarons tvorí 100% čistá mandľová
múka a tým pádom sú prirodzene bezlepkové. 

 

"Život je ako macarons,
sladký a plný farieb."

Pripraviť správny, chutný a nádherný macaron
je hotová veda. Macarons pozostávajú z
dvoch základných častí. Prvou z nich je
samotná “škrupinka” koláčika a druhou je
krém. Kvalita použitých surovín, majstrovská
zručnosť cukrára sa výrazne odráža na
konečnom produkte. Je potrebná hra s
miligramami, sekundami a aj pol stupňami v
rúre. Všetky detaily sú dôležité a ovplyvňujú 
 výsledný efekt.



Radi vypracujeme špeciálnu
ponuku podľa Vašich predstáv:

IDEÁLNY a ORIGINÁLNY DARČEK?
MACARONS!!!
Macarons sú výnimočný kúsok, ktorý sa hodí
výborne ku káve ale zároveň môžu byť aj
luxusným darom. 

Balenie i samotné macarons sa dajú
prispôsobiť farebnému konceptu i celkovému
štýlu Vašej hostiny či firemnej identity tak aby
bol výsledný efekt dokonalý. Nádherne
vyznejú aj uložené do dekoračných boxov. 

"Po každom každom
zahryznutí Vás budú
doslova zbožňovať. 
A o to predsa ide..."

Oblúbené balenia
6ks/12ks/36ks

info@spustakaviaren.sk
 

+421 903 234 054



CANDY BAR
Svadby / Party / Eventy

MACARONS VEŽA
Skombinujte farbu i príchute a vytvorte svoju

jedinečnú narodeninovú tortu v podobe
macarons veže, tzv. piéce monteé de

macarons. Macarons jednoducho umiestnite na
etažér, ktorý je veľmi variabilný a jeho montáž

je viac než jednoduchá.
 

Použiť môžete práve toľko poschodí, aby veža
spĺňala Vašu predstavu. Macarons vežu môžete
navyše dozdobiť kvetmi, stuhami i najrôznejšími

dekoráciami.
 

MOŽNOSŤ ZAPOŽIČANIA ETAŽÉRU:
Maximálny počet poschodí je desať, ale už pri

použití štyroch poschodí vytvoríte krásny
pyramídový efekt.

•  vratná kaucia 30€

Potešte svojich hostí  sladkými
výnimočnými macarons.
Farebné kombinácie
macarons potešia nielen
chuťové poháriky, ale i
zvedavé oko vašich hostí.
Prineste na svoje podujatie
trochu francúzskej atmosféry s
týmito neodolateľnými
dezertmi. Nádherne farebné
sladkosti sa rozplývajú v
ústach a vyčarujú úsmev
každému, kto ich vyskúša, čím
sa stanú dokonalou pochúťkou
pre Váš výnimočný deň.

Veľmi praktické
nevyžaduje žiadne krájanie

ani podávanie na tanieri



Neodolatelné

ŠIŠKY

K T O
N E O C H U T N A L
N E P O C H O P Í . . .

Šišky sú najlepšie čerstvé, ešte teplé. Pozvú k stolu celú rodinu a celkom určite si
na nich pochutí každý jej člen. Jednoducho dobrota pre všetky vekové
kategórie.

Šišky alebo donuty majú zaujímavý vývoj a dlhú  históriu. Určite sa dočítate
viacero príbehov či mýtov. V našich končinách sa tieto tradičné dobroty
objavovali na dedinách aj v mestách, aj u bohatých aj u chudobných.

Lahodné a sýte šišky sú na
Slovensku spájané hlavne  s
obdobím fašiangov. 

V prevádzkach SPUSTA
nájdete fantastické šišky
počas celého roka. 

Na našich pultoch nájdete aj
modernú a populárnu verziu s
názvom DONUTS. Rôzne varianty
a príchute sú samozrejmosť. 



Chrumkavé
PAGÁČE

Najobľúbenejšia slaná
pochúťka.
Komu by nechutil chrumkavý a
nadýchaný oškvarkový, syrový,
alebo zemiakový pagáč? 

Teplý, priamo z rúry. 

Obľúbené pagáče je ideálne
podávať ako pohostenie pre
návštevy k vínu či pivu. Taktiež
nesmú chýbať na žiadnej
oslave. Skvele zasýti aj počas
bežného dňa.

SPUSTA pečie Vaše obľúbené slané
pagáče podľa tradičnej receptúry

už viac ako 20rokov. 

N E Z A B U D N I T E  !
P A G Á Č O V  N I K D Y

N I E  J E  D O S Ť .

RUČNÁ
VÝROBA

KVALITNÉ
SUROVINY

ORIGINÁLNA
RECEPTÚRA

VLASTNÁ
VÝROBA



chlieb a pečivo
zákusky a torty
cheesecake
macarons
a mnoho iného

Bezlepkové
GLUTEN FREE

Pestrý sortiment pečiva a výrobkov BEZ LEPKU. 
Neznášanlivosť gluténu (lepku) dnes trápi čoraz väčšiu
časť populácie. Bezgluténové stravovanie je pre
mnohých ľudí so zdravotnými obmedzeniami
nevyhnutnosťou. SPUSTA prináša do svojich predajní
pestrú paletu výrobkov  Príďte si vybrať spomedzi
bohatého sortimentu produktov bez lepku a jedzte s
chuťou a bez obmedzení.



Studená kuchyňa
Raňajky, brunch, olovrant alebo rýchly ale chutný obed? 
Pre SPUSTA žiadny problém. 
V našom sortimente a v našich predajniach nájdete širokú ponuku
obložených a plnených bagiet, croissantov, žemlí. Taktiež
ponúkame rôzne varianty studených šalátov. Stačí si len vybrať.

V Ž D Y
C H U T N É
R Ý C H L E

Č E R S T V É

Výborne občerstvenie
na cesty, do práce aj

do školy.

Dokáže zasýtiť a
dodať potrebnú
energiu do dňa.



Pripravíme pre Vás 

CATERING
Každý deň ponúkame čerstvý
sortiment z ktorého Vám radi
pripravíme ponuku cateringu
podľa vaších predstáv na
rodinné oslavy, firemné porady,
svadby, stužkovú, krstiny a iné.

Postaráme o všetko potrebné.
Splníme akékoľvek Vaše
požiadavky na občerstvenie.

Vyzdvihnutie na
ktorejkoľvek z našich

predajni ZDARMA.

Radi Vám vytvoríme 
ponuku na mieru.

+421 903 234 054

info@spustakaviaren.sk



RODINNÉ OSLAVY A
FIREMNÉ AKCIE

ZAČÍNAJÚ U NÁS...



"Srdečne Vás pozývame
do našich prevádzok,

zastavte sa u nás na spustu
dobrôt od Spustu."



Rodina SPUSTA
sa rozrastá.

UŽ  12x v BRATISLAVE
 a okolí

OC Avion Vazka

OC Slimák Kaufland RačaŠpitálska Starý Avion

OC Retro Fresh MarektKaufland Podunajské
Biskupice

MiletičkaKaufland Bory

Kaufland Senec


