
 

 

         

 

 

 
Dobrodošli v Gostilni Repovž, dobrodošli v prostoru za dobre duše in radovedne želodce. Želimo vam, da se 

napolnite z dobrimi občutki in da občutite našo strast skozi vsa vaša čutila. 
 

Hrana, ki jo pripravljamo je izrazito lokalna in tradicionalna. Želimo vam predstaviti pristno dolenjsko, 
posavsko kuhinjo skozi najboljše sestavine. Res velika večina teh prihaja iz naše kmetije ali od bližnjih 

dobaviteljev. Zelo redko boste našli sestavino, ki ni iz naše neposredne bližine. Vsi dobavitelji so mali kmetje, 
za katere lahko rečemo, da so naši prijatelji. Zato njihovo delo, kakovost in trud poznamo do potankosti. 

 
Prostor v katerem se nahajate je več stoletij stara hiša naše družine. Celo starejša od cerkve sv. Janeza 

Krstnika, ki ste jo videli pred vstopom. V tem prostoru naša  družina gostinsko dejavnost izvaja vsaj že 300 
let. Tudi z zadnjo obnovo smo želeli ohraniti duh preteklosti, ki smo ga povezali v funkcionalno in moderno 
obliko. Večino del, tudi majhnih detajlov, ki jih boste opazil, smo naredili s pomočjo lokalnih obrtnikov in 

pristnih materialov. 
 

Skozi vaše doživetje danes, boste tudi z rokami, skozi materiale občutili nešteto malih predmetov, krožnikov, 
prtičkov in ostalih malih detajlov, ki so v večini delo malih slovenskih obrtnikov in umetnikov. 

 
Celotna ekipa, ki danes skrbi za vas, je sestavljena iz članov družine Repovž in dolgoletnih sodelavcev, 

večinoma krajanov naše vasi, Šentjanža. Vsak posameznik je pravi mali strokovnjak na svojem področju in 
popolnoma predan vašemu dobremu počutju. 

 
Prepustite se enemu od spodaj naštetih menijev in preprosto uživajte!  
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KRATEK ŠTIKLC 

sprehod skozi 4 hodni  
degustacijski meni / 49 € 

(vinska spremljava: 28€) 
 
 

ZA RADOVEDNE 
dovolj radovedni za scenosled  

petih jedi? / 65 € 

(vinska spremljava: 35€) 
 
 

KRALJEVSKI 

v celoti spoznajte našo hišo, kmetijo in okolje  
skozi sprehod po meniju z več kot  desetimi jedmi / 95 €  

(vinska spremljava: 49€) 

Meniji so prilagodljivi za večino prihranskih omejitev in alergij.  
Veganski meni je na voljo v štirih ali petih hodih, ceni dodamo 20% pribitek. 

Posameznih jedi ne ponujamo. 
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