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life style gastro

V gastronó-
mii platí, že 
ak nepoznáš 
prostredie, 
riaď sa pri Vý-
bere podniku 
počtom do-
mácich hostí. 
podľa tohto 
kľúča urobíte 
dobre, ak sa 
Vyberiete do al 
Faro. zVyčajne 
je totiž plné 
bratislaVčanoV.

harmónia

8180

al Faro má bezpochyby neopakovateľnú atmosféru. 
Stretáva sa tu dokonalá harmónia priestoru, výnimočného 
a chutného jedla, dobre zostaveného jedálneho lístka, 
ktorý v neposlednom rade významne dopĺňa aj príjemná 

obsluha. Pridanou hodnotou je  bezproblémový vstup  a žiadne 
starosti s parkovaním. Reštaurácia Al Faro je súčasťou modernej 
mestskej štvrte Eurovea, situovanej v jedinečnej nábrežnej lokalite 
a v priamom susedstve historického centra Bratislavy. Elegantná, 
štýlová a príjemne rušná reštaurácia dokonale využíva všetky 
výhody svojej lokácie, ktorú dopĺňa originálnou a poctivou 
talianskou kuchyňou. Či už potrebujete príjemné miesto na 
reprezentatívne obchodné stretnutie alebo si túžite posedieť len 
tak, sami so svojimi myšlienkami, Al Faro bude vždy správnou 
voľbou. Jej štýlové priestory môžete využiť aj na firemné účely, 

usporiadanie súkromných a rodinných osláv, na zorganizovanie 
banketov a svadieb. S prichádzajúci jarnými lúčmi sa kapacita 
útulnej reštaurácie zvýši rozľahlou terasou. U návštevníkov je 
mimoriadne obľúbená, veľmi sofistikovane a štýlovo dotvára 
celkový look podniku. Majiteľom Al Fara je charizmatický Karol 
Szasz, ktorý má za sebou niekoľko úspešných rokov práce v 
gastronómii. Má cit na zariaďovanie interiérov, čo je pre dobré 
meno reštaurácie tiež mimoriadne dôležitou pridanou hodnotou. 
Jeho pravou rukou je manažérka Silvia Halecká a šéfkuchár 
Juraj Lacena. Všetci traja spolu niekoľkokrát do roka navštevujú 
Taliansko, kde neustále spolupracujú s renomovanými talianskymi 
šéfkuchármi, akým je napríklad Emanuele Ridi. Al Faro je hrdým 
nositeľom ocenenia od Taliansko-Slovenskej obchodnej komory - 
Ospitalita Italiana Ristoranti Italiani nel Mondo. 

Grilovaný Morský vlk s hráškovýM pyré 
a chipsoM aGata

Potrebujeme:
 200 g morského vlka 
 30 g hrášku
 1 stredne veľký zemiak Agata (môže byť aj iný)
 olej na vyprážanie
 vanilkovú soľ (stačí aj obyčajná), ale dá sa vyrobiť
 čerstvo mleté korenie (mlynček)
 1 kukuričný klások – baby
 kuriatka
 maslo
 olivový olej

PostuP: 
Hrášok zohrejeme v teplej vode viac ako (60 °C) a 
vymixujeme. Ochutíme soľou, korením a olivovým olejom. 
Kukuričné klásky a kuriatka orestujeme na masle. Rybu 
nafiletujeme, vyberieme kosti, osolíme, okoreníme a grilujeme 
alebo opekáme na panvičke z oboch strán. Zemiaky ošúpeme, 
narežeme škrabkou tenké plátky a nakrájame jemné rezance. 
Spravíme klbko a vypražíme vo vriacom oleji.

Manažérka
si lv ia halecká pracuje v  gas t ronómi i  vyše 15 
rokov. Vyštudovala hotelovú akadémiu, nabrala skúsenosti 
v zahraničí aj v hotelierstve a pred 12 rokmi zakotvila 
v bratislave, kde sa podieľala na otváraní známych 
bratislavských reštaurácií a aj hotela v nízkych tatrách. teším 
sa, že som súčasťou tímu, ktorý vytvára nielen reštauračnú, ale 
najmä domácu, pohodovú atmosféru a vidím spokojných hostí 
odchádzať s úsmevom na tvári. a o tomto je aj al Faro.  

šéfkuchár 
kuchyni v al Faro šéfuje juraj lacena. je to kuchár s bohatými 
skúsenosťami. umeniu gastronómie sa priúčal v španielsku, 
taliansku a Francúzsku. pre zbieranie ďalších skúseností a 
inšpirácii dodnes každoročne navštevuje taliansko. „Varenie je 
moja práca, ale aj záľuba. snažím sa vyhovieť chutiam zákazníka 
a teší ma, rovnako ako môj tím, ak zákazník odchádza z al Fara 
spokojný a keď sa spokojní zákazníci vracajú späť,“ hovorí. 

chuti a priestoru



názov rubriky  materiál ok!

tuniak v sezaMe s horčicovou 
oMáčkou

Potrebujeme:
 200 g čerstvého tuniaka
 opražený sezam  čierny a biely
 soľ, korenie
 2 g horčicových semienok
 0,5 dl plnotučnej horčice
 1 PL hnedého cukru
 zeleninu na ozdobu (hrášok, reďkovku, červenú 
repu, zeleninové klíčky)

PostuP: 
Tuniaka osolíme, ale nekoreníme. Obalíme v 
sezame a opekáme na panvičke na miernom ohni 
z každej strany cca 30 sekúnd (priemer 4cm). 
Omáčka: na panvici roztopíme  cukor a trosku 
opražíme, podlejeme  trochou vody a dáme 
vyvariť. Pridáme horčicu a povaríme asi 10 minút. 
Necháme vychladnúť. Omáčku podávame studenú.

vaječné taGlioline so šafránoM 
a sicílskyMi krevetaMi.

Potrebujeme:
 130 g taglioline  (môže byť iná dlhá cestovina)
 šafran
 80 g kreviet červených, ak nezoženiete, môžu 
byť iné)
 20 g cukety
 soľ
 korenie
 biele víno
 10 g cherry paradajky
 0,5 dl smotany na šľahanie
 olivový olej

PostuP: 
Na horúcej panvici s olivovým olejom osmažíme 
krevety, cuketu a zastrekneme vínom. Pridáme 
šafran. Podlejeme smotanou a ochutíme. Pridáme 
vyvarenú cestovinu a paradajky a zľahka 
premiešame.

marec201482 marec2014 83

o
k1

4/
58

32


