
TOZD. Pravzaprav je bar. Kjer se meša vonj po kavi z 
vonjem sveže odrezanih lilij. Lepo oblikovani koti se 
družijo s sedeži, zlizanimi od ljubezni, in skodelicami 
v barvi pomaranče. Ker ima voljo in se rad podruži, 
razvija skrajno lokalno: vse glavne sestavine prihajajo 
od prijateljev ali frendov od frendov. Verjame v klepete 
in simpl presežke. Navdušen nad nekoč, a v čednem novem 
pakiranju, daje prostor domačim mikropivovarnam, butičnim 
vinom, “gin-ekologom” oz. proizvajalcem kraft ginov in 
drugim kreativcem. Dela svojo hladno zvarjeno kavo, ime 
ji je Ruster in težko jo je pozabiti, zato je na voljo 
tudi v steklenički za domov. Zunaj je velikopotezen, 
znotraj ravno pravšnji. Skoraj vedno s soncem. Čisto 
zmeraj z Ljubljanico.

www.tozd.eu

Koncept TOZDa smo črpali iz istoimenske organizacije 
(Temeljna organizacija združenega dela, angleško 
Basic Organization of Associated Labour), ki je 
nekoč obstajala. Pri sami izvedbi projekta pa smo 
svoje znanje in spretnosti uporabili na že obstoječih 
kosih, pri čemer so nam v veliki meri pomagali prijatelji. 
Naš cilj je bil narediti prostor “z dušo”, kjer bi se vsi 
dobro počutili.



PIJAČE BREZ ALKOHOLA

limona 0,9 €
med 1,2 €
mleko 0,1 L 0,8 €
riževo mleko 0,1 L 1,2 €

* DODATKI

* KAVA V ŽAKLJU

kava espresso 1,9 € 
kava macchiato    2 €
kava z mlekom   2,2 €
cappuccino   2,2 € 
bela kava 2,8 € 
caffee latte 2,6 € 
kava z riževim mlekom 2,7 € 
bela kava z riževim mlekom 3,3 €  
otroška kavica 2,2 € 
kakav 3,1 € 
kakav z riževim mlekom 3,5 € 
vroča čokolada  3,9 € 
vroča čokolada z 
riževim mlekom  4,1 €
flat white 3,9 €

kava “pocestnica”(take away)

negazirana voda 0,5 L 2,5 €
sokovi Fructal 0,2 L
breskev / jagoda 2,8 €
jabolčni sok Fructal 0,1 L 1,8 €
pomarančni sok Fructal 0,1 L 1,8 €
naravni sok 0,1 L 2,5 €
limonada 0,3 L   3 €
Orangina 0,25 L 2,8 €
Cockta 0,25 L 2,8 €
Coca Cola 0,1 L 1,8 €
Coca Cola 0,25 L 2,8 €
Coca Cola Zero 0,25 L 2,5 €
Schweppes Tonic 0,25 L 2,8 €
Schweppes Bitter Lemon 0,25 L 2,8 €
Radenska 0,1 L 
Radenska 0,25 L 
Cedevita 0,3 L 

1,5 
€ 2,6 
€ 2,8 
€Fentimans/Ginger Beer 0,275 L 3,9 € 

Fever Tree/Tonic water 0,2 L  3,3 € 
(Tonic, Mediterranean, Elder lower) 
Pelicon & Bratinov/
Hoppy tonic 0,25 L 3,3 €
Isa Kombucha 0,25 L 3,8 €

kava v zrnju 
(mleta ali v zrnju) 250 g 8 €
kava v zrnju 
(mleta ali v zrnju) 500 g 15 €

TOPLI NAPITKI

* KAVA

kuhano vino 0,2 L 3,5 €

* KURILNA SEZONA

* COLD BREW RUSTER

Ruster Espresso 2,4 €
Ruster z mlekom 2,7 €
Ruster bela kava   3,2 €
Ruster z riževim mlekom   3,2 €
Ruster bela kava 
z riževim mlekom 3,7 €
Ruster 0,5 L     15 €
Kava z ledom     3,3 €

čaj z mlekom   3 €
chai latte   3 €
chai latte 
z riževim mlekom   3,2 €
Matcha chai 3,2 €
Matcha chai 
z riževim mlekom       3,4 €
nekaj za prehlad   4 €
dodatna voda za čaj       1,5 €

* ČAJI
črni, zeleni, zelišči, sadni,
beli, kamilični

sveža meta/ingver 
(z limono in medom)   3,5 €         
čaj   3 €
čaj z limono 3,1 €
čaj z medom 3,1 €
čaj z limono in medom 3,3 € domači ledeni čaji 0,3 L 3,8 €

* SEZONSKI NAPITKI



* POP NAPITKI

Union 0,3 L 3,4 €
Union 0,5 L 3,6 €

* PIVO V STEKLENICI

* TOČENO PIVO

PIVO 

 

                      

Bevog 0,33 L 4,8 €
(IPA, PA, stout, lager)
Pelicon 0,5 L   5 €
(Red ale, PA, IPA, double IPA, 
stout, coffee stout)
Pelicon winter 0,75 L  12 €
Reservoir Dogs 0,33 L 4,8 €
(IPA, PA)
Human Fish 0,5 L 5,2 €
(IPA, SIPA)

* MIKROPIVOVARNE

Bernard
svetlo/temno/mešano 0,5 L   4,2 €
Laško 0,33 L 3,4 €
Laško 0,5 L 3,6 €
Union 0,33 L 3,4 €
Union 0,5 L 3,6 €
Radler 0,5 L 3,5 €
Union nefiltrirano 0,5 L 3,8 € 
Union Pale Ale 0,5 L  3,8 €
Heineken 0.0 (brezalkoholno) 0,33 L  3,5 €
Augustiner 0,5 L 5,1 €
Weihenstephaner 0,5 L 5,1 €

Rumeni muškat/
polsladko/Šturm 0,1 L 3,9 €

0,75 L 28 €
Pinela/
suho/Fedora 0,1 L   4,5 €

0,75 L  30,5 €
Malvazija/
suho/Pasji rep 0,1 L   4 €

0,75 L 29 €
Rebula/
suho/Marjan Simčič 0,1 L  4,1 €

0,75 L 30 €
Sauvignon/
suho/Dolfo 0,1 L  4,1 €

0,75 L 30 €
Zelen/suho/
Posestvo Burja 0,1 L  4,4 €

0,75 L 33 €
Sivi pinot/suho/
Heaps Good Wine 0,1 L 4,8 €

0,75 L 34 €
Burja Bela/
suho/Posestvo Burja 0,1 L   5 €

0,75 L  36 €

VINO

* BELO VINO

Ciconia/suho/Herarde de Sao Miguel/
Portugalska 0,1 L 3,8 €

0,75 L 27 €
Cabernet Sauvignon/
suho/Marjan Simčič 0,1 L   4 € 

0,75 L 29 €
Rosé/suho/Guerila 0,1 L 4,4 €
                  0,75 L 31 €
Refošk/suho/Klabjan 0,1 L 4,4 €
                    0,75 L 31 €
Modra Frankinja/suho/
Heaps Good Wine 0,1 L 4,8 €

0,75 L 34 €
Modri Pinot/suho/ 
Heaps Good Wine 0,1 L 4,8 €

0,75 L 34 €
Jebačin Rdeči/
suho/Pasji Rep 0,1 L 6,2 €

0,75 L 43 €

* RDEČE VINO

Art Spritz   6 €
Hugo   6 €
Campari tonic   6 € 
Mimoza   6 €
Mojito 6,5 €
Cuba Libre     6,5 €
Tom Collins     6,5 €
Cider Somersby 0,33 L 3,9 €
Nord Hard Seltzer 0,33 L 3,9 €       
Club Mate 4,8 €
Jaffa Ruster     6,5 €



Pelinkovec 0,03 L 3,5 €
Jägermeister 0,03 L 4,1 €
Campari 0,03 L 4,4 €
Doktor Šuc 0,03 L 4,5 €
(slovenski zeliščni liker)

Jameson 0,03 L  4,5 €
Jack Daniels 0,03 L  4,8 €
Isle of Jura 0,03 L 6,2 €

* WHISKY

* GRENČICE

ALKOHOLNE PIJAČE

Prosecco/suho/
Trevisiol/Veneto 0,1 L 4,3 €

0,75 L 30 €

* PENEČA VINA

Podrum Lukić (srbsko žganje)
- sliva 0,03 L 4,5 €
- kajsija (marelica) 0,03 L 4,5 €
- dunja (kutina) 0,03 L 4,5 €                           
Borovničevec 0,03 L 3,5 €
Viljamovka ZIMA 0,03 L 4,8 €
Travarica 0,03 L 3,5 €
Rum domači 0,03 L 3,2 €
Tequila Olmeca gold 0,03 L 4,4 €
Havana  Club 0,03 L 4,4 €
Vodka Smirnoff 0,03 L 4,4 €
Gin Tanqueray 0,03 L 4,8 €
Gin za šefa 6,5 €

* ŽGANE PIJAČE
             

RDEČE/Cabernet & Merlot 0,1 L 2,9 €
špricer 0,2 L 3,5 €

* HIŠNA VINA

BELO/Chardonnay & Rebula 0,1 L  2,9 €

Merlot Reserva/
suho/Dolfo 0,1 L 6,5 €

0,75 L 45 €
Burja/Noir/suho/
Posestvo Burja 0,1 L 7,1 €

0,75 L   50 €

* ORANŽNO VINO

Jakot/suho/Terpin      0,1 L  6,9 €
                       0,75 L   49 €

Gin Brin 0,03 L  5,5 €
Karakter 0,03 L 5,5 €
Bratinov 0,03 L 5,5 €
Aufbix 0,03 L 5,5 €
Broken Bones 
Londonn Dry 0,03 L 5,5 €
Broken Bones 
Dragon 0,03 L 5,5 €
Broken Bones 
Navy Strenght 0,03 L 6 €

* GIN
SLOVENSKI PREMIUM KRAFT GINI

SENDVIČ TOZD AVOKADO 7,9 € 
ržen kruh, špinača, avokado, 
češnjev paradižnik, redkvice, 
zatar, črni sezam

SENDVIČ TOZD LOSOS 8,5 € 
ržen kruh, losos, rukola, češnjev 
paradižnik, redkvice, jogurtova 
omaka, zatar, črni sezam 

TOAST 3,5 € 
maslo, sir, šunka, 2 omaki

TOAST   4 € 
tunin namaz (sezonsko)

SENDVIČ PRŠUT 5 € 
pršut, mozzarella, jogurtov namaz, rukola        

SENDVIČ MOZZARELLA 5 €
mozzarella, redkvice, bazilika, 
češnjev paradižnik 

* SENDVIČI

HRANA

MARGERITA 6 € 
SALAME PICCANTE   7 € 
PROSCIUTTO COTTO   7 € 
QUATTRO FORMAGGI   7 €

* PIZZELLA

* BROWNIE   4 € 



Informacije o alergenih dobite 
pri osebju. 

Informacije o kolesih Fixie, 
Fotozidu in avtorjih fotografij ter 
ostalih prodajnih artiklih, dobite 
pri našem osebju.

Osebam mlajšim od 18 let, osebam z 
vidnimi znaki opitosti od alkohola, 
osebam, za katere se domneva, da jih 
bodo posredovale osebam mlajšim od 
18 let ali osebam z vidnimi znaki 
opitosti je prepovedano prodajati 
ali nuditi alkoholne pijače in 
pijače, ki so jim dodane alkoholne 
pijače.

Do 10. ure dopoldan je prepovedano 
prodajati ali nuditi žgane pijače, 
ter jih dodajati brezalkoholnim 
pijačam in vsem drugim napitkom.

Cigarete je prepovedano prodajati 
osebam pod zakonsko določeno 
starostjo.

Knjiga pohval in pritožb se nahaja 
pri točilnem pultu. Objekt je 
varovan z video nadzornim sistemom.

Brez predloženega računa gost ni 
dolžan plačati postrežene pijače 
in hrane.

Cene artiklov, ki so sezonskega 
značaja ali predmet posebne 
ponudbe, se nahajajo pri točilnem 
pultu.

9,5 % in 22 % DDV je vračunan v ceni. 
Cene so v EUR.

Cenik velja od 30. decembra 2022.

Robert Henigman s.p.
Gallusovo nabrežje 27
1000 LJUBLJANA
Davčna št.: SI52904580

* TAPAS - UGRIZKI

MALI TAPAS     7 €
olive, sušen paradižnik,
kapre, sir Zbrinc, grisini

SAVINJSKI ŽELODEC  10 €
savinjski želodec, kruh, 
kumarice, sir Zbrinc

ALJASKA (sezonsko) 14 €
losos, rukola, češnjev paradižnik,
jogurtova omaka, olive, kruh

SAMANTHA FOX (sezonsko) 14 €
pršut, melona, olive, feta, kruh

* DODATEK 3 €

Skodelica za kavo z mlekom  15 €
Skodelica za belo kavo 20 € 
TOZD T-shirt 14,99 €

* RAZNO



* KAVA

Vse vrste naše kave so skrbno izbrane na podlagi naše filozofije, kjer so
kvaliteta, izsledljivost, inovacija in družbena ogovornost glavni cilj in
fokus. Naša kava prihaja direktno iz rok kmetovalcev, ki so del organizacije
delujoče po principu pravične trgovine. Organsko kavo prejemamo iz
večine kontinentov sveta z minimalnim številom posrednikov, s čimer spod-
bujamo bolj pravično razporejanje dobička pri pridelavi kave. V praksi to
pomeni, da se izognemo mnogim posrednikom, ki kavi zvišajo ceno, namesto
njih pa zato več zaslužijo pridelovalci. Raje kot da bi mešali kave v
homogen izdelek, poskušamo združiti ogromne razlike okusov, ki jih svet
kave ponuja. Iz tega razloga kupujemo manjše količine kave, glede na
sezono žetve v kateri se nahajamo. Kava je svež izdelek in trudimo se, da
našim strankam zagotavljamo najboljšo, svežo kavo. Tako naša kava nikoli
ne bo ostala enaka, ampak verjamemo, da bo zmeraj boljša.

Postrežemo vam lahko z enim izmed dvajsetih vrhunskih vrst vina, ki so
večinoma slovenskega porekla, saj verjamemo, da so naša vina naravnost
odlična. Vina tako prihajajo iz Vipavske doline, Goriških Brd in
štajerkega okoliša, nekatera pa so tudi tujega porekla. Naša ponudba je
skrbno selekcionirana, vina pa so vedno shranjena v idealnih pogojih.

* VINA

In zakaj Ruster? Malo zato, ker se TOZD nahaja na Gallusovem nabrežju 
(gallus - [lat.] petelin), malo pa tudi zato, ker nas kava zjutraj zbudi. 
Ja, prav tako kot petelin. Za dobro kavo ni vedno nujno, da jo termično 
obdelamo. Dokaz za to je naša hladno stiskana kava. S hladno pripravo 
kava obdrži večino hranilnih snovi in hkrati v svoji osnovi ostane 
ritual, ki nam pomaga čez zahtevne dni. Že res, da je priprava Rusterja 
dolga več kot deset ur in da je poleg teme ter veliko ljubezni zraven 
tudi klasična glasba, a dobre stvari po navadi nastajajo počasi in s 
potrpljenjem. Ruster je primeren za tiste z nekoliko bolj občutljivim 
želodcem, lenobneže ki se jim vedno ne da pristaviti za kavico ter prave 
ljubitelje kave in njene arome.
Ruster lahko poskusite pri nas in če vam je všeč si ga v pol litrski 
steklenički vzamete za domačo oskrbo. Prav tako je Ruster lahko idealno 
darilo za različne priložnosti. Baje je Marko iz “Trnovga” svojo zasnubil 
prav z Rusterjem, ampak to je že druga zgodba ...
V Tozdu radi eksperimentiramo in tako je tudi pri kavi. Naša radovednost 
nas je pripeljala do novega okusa, ki smo ga poimenovali Ruster Buster. 
Tako kot ne moremo izdati natančnega recepta za pripravo hladno stiskane 
kave, enako velja za Buster. Naj vas podražimo samo z nekaj sestavinami: 
vanilija, cimet in mandlji.

* RUSTER/RUSTER BUSTER



Pri nas imate vseskozi na voljo vitalno, pravilno strukturirano vodo.
Z nastavkom REVITAN® izboljšujemo lastnosti pitne vode. Nastavek
mehansko obdela vodo in uredi njeno strukturo, kar je razvidno v
reorganizaciji na molekularnem nivoju ter reenergizaciji. Poveča
delež strukturirane vode in zmanjša delež nestrukturirane vode,
izboljša njeno vitalnost, voda postane mehkejša, blago alkalna in
boljšega okusa. Zaradi urejene strukture vode, se pospeši tudi
čiščenje organizma.

Voda se na svoji poti, od izvira do iztoka na pipi, onesnaži. V naravi
se voda samodejno čisti, med drugim tudi zaradi ultravijoličnih
žarkov in dinamike vrtinčenja, medtem ko se preliva med kamni in teče
preko slapov. Njena struktura se uredi in postavi v ravnovesje.
Nastavek REVITAN® posnema naravno gibanje vode v naravi.
Pri nas imamo tako vseskozi na voljo vitalno, pravilno strukturirano
vodo, katere molekule so povezane v majhne skupke, zato voda lažje
prodre v celice, kar posledično vpliva na učinkovitejše čiščenje
le-teh, na izboljšanje počutja in psihofizičnih zmogljivosti.
Rezultati raziskave “Vpliv pitne vode, aktivirane z nastavkom
Revitan” so pokazali pozitiven učinek na splošno počutje in
izboljšanje odpornosti organizma.

* “ŽIVA” VODA

Umetnost odličnega pitnega piva je v ravnovesju - pivo Human Fish je
čudovito ravnovesje arom slovenskega hmelja in angleškega kvasa ter
trdne opore iz belgijskih ječmenovih sladov, jasno in sveže pa ga
zaključi zmerna grenkoba. Human Fish Brewery je vodilna družinska
mikro pivovarna v Sloveniji. Varijo vrste piva, ki so v Sloveniji malo
zastopane – ale piva. Pivo, ki ga pravkar pijete, je pivovarno v
Vrhniki zapustilo pred nekaj urami ali dnevi, ne pa pred več
meseci, kot se pogosto dogaja v drugih pivovarnah. Ale piva so po
svetu znana po kompleksnejših okusih in večji raznolikosti podvrst
kot pri nas bolj poznana lager piva. V skladu s tradicijami različnih
vrst piva, uporabljajo le najboljše sestavine. Pivu ne dodajajo
kemikalij, cenenega alkohola brez okusa, ga ne filtrirajo, prav tako
pa njegove čistosti ne želijo doseči z uporabo umetnih snovi. Res je,
da je zato pivo navadno malce motno, kar je znak, da pivo ni
pasterizirano, ravno to pa pripomore k njegovem prvinskem okusu.

* PIVO



Lokal je ustvarila skupina TOZD, ki se ukvarja z projektiranjem in 
prodajo interiera. Bar je opremljen večinoma s predmeti in pohištvom 
iz druge roke, pri nastajanju pa so bili ključni prav vsi sodelujoči 
- prijatelji, brez katerih projekt TOZD ne bi bil to kar je. Večini
predmetov smo skušali vdihniti novo življenje, tako iz uporabnega, kakor
tudi dekorativnega vidika.
Naša poznanstva segajo 20 let nazaj in kot družba smo želeli ohraniti
to povezanost, imeti ‘svoj’ lokal oz. dnevno sobo, kjer bi se počutili
domače, kamor bi se vračali tudi z otroci, kjer bi se družili, ustvarjali
… Nismo zaprt kolektiv, niti izključno poslovno usmerjeni, svoje interese
in življenjski stil radi delimo z drugimi in želimo, da se ljudje tu
počutijo dobrodošli kot doma.
Sam lokal bomo kontinuirano polnili z novimi kosi in ga bogatili z
dodatnimi programskimi usmeritvami. Odprli bomo »vitrino« za slovenske
ustvarjalce, kjer bodo naprodaj njihovi izdelki.

* PROSTOR

Za lačne. In za gurmane. Za tiste, ki vam prija ob pijači kaj prigrizniti 
Tozd za vas kreira tudi v kuhinji.
Za prijetno vzdušje ob dobri kapljici se podajo slastni tapasi, katere 
vam z veliko ljubezni pripravi naše osebje.
Če se vam “zalušta” sendvič, imamo za vas na izbiro okusna in zdrava 
potešitelja lakote.
Pizzelle, dišeče italijanske male pizze, pa so najboljši par pivu, 
čeprav se tudi v družbi vina zelo dobro znajdejo.
Posladkate pa se lahko z najboljšim domačim brownijem.

* HRANA

Trudimo se ustvarjati program za naše goste, katerim želimo, da se
imajo pri nas fino. Poleti se bomo ob dobri glasbi zabavali že v
popoldanskih urah, pripeljali kakšen živi bend ali DJ-ja, in sem ter
tja poskrbeli tudi za najmlajše.

* PROGRAM



* KNJIŽNICA

* FIXIE

V naši knjižnici je cel kup knjig, ki bi jim privoščili malo svežega
zraka, zato smo se odločili za knjižnico, ki deluje po načelu
“prinesi-odnesi”. To pomeni, da ste k nam vabljeni s knjigo, ki jo
lahko v naši knjižnici zamenjate z drugo. Članarine in zamudnine ni!

Fixie kolesa, kolesa za aktivne in atraktivne, saj so preprosta in
elegantna, s čistimi linijami in pristno lepoto, ki izvira iz njihovega
pomanjkanja kompleksnosti. Fixie vam ne dovoli počivanja, saj
se preprosto povedano kolesa premikajo, ko se premikajo tudi
voznikove noge. Fixie kolesa so postala zaželjen izdelek v urbanih
središčih, zato imamo pri nas razstavljenih nekaj modelov, ponujamo
pa vam tudi informacije o naročilu in nakupu.

V TOZDU smo v interier vključili tudi fotografije, ilustracije, grafike 
in ostale umetniške stvaritve slovenskih avtorjev. 
Naša stena je precej velika, tako da bomo zbirko iz meseca v mesec 
dopolnjevali in širili, na tem mestu pa pozivamo vse avtorje, ki bi jih 
takšno sodelovanje zanimalo, da se oglasijo pri šanku.

* FOTO ZID



KDO LIŽE SLADOLED?

Te zanima kdo je ta sladkosned?
Poveži točke od 1 do 89.



CVETLIČNI VRT

Vrtni palček Tevž bi rad zalil cvetlične grede, a ne sme iti
dvakrat po isti potki. Pomagaj mu najti pot do vseh cvetličnih
gred in nato še izhod iz vrta.



SE TI CEDIJO SLINE?

V spodnjih kvadratkih se skriva 15 dobrot, ki ti lahko 
potešijo lakoto. Poišči jih. Besede so zapisane vodoravno, 
navpično in poševno.



SUDOKU - ZA TRENING MOŽGANOV



TOZD ZID

Za dobre misli. Sporočilo tistim za teboj. Za ženitvene oglase. 
Povabilo na zmenek. Za tiste, ki imate kaj pametnega za deliti. 
Ali pa nas nasmejati s hudim vicem. Mogoče le zapisati kakšen 
preblisk. Ali pa se umetniško izraziti.
“Zid” je vaš!



LIST POHVAL, PRIPOMB, PREDLOGOV …



LIST POHVAL, PRIPOMB, PREDLOGOV …




