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Do reštaurácie
s deťmi?

P

Vitajte v Little Al Trivio, v jedinej reštaurácii,
kde si to naozaj užijú aj deti. A preto aj rodičia.
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oznáte to aj vy? Chcete sa
ísť niekam dobre najesť,
no máte malé deti, a tak
radšej ostanete doma,
pretože viete, ako to
nakoniec v reštaurácii dopadne. Decká
budú lietať, zrážať čašníkov, vy na ne
budete kričať a vyťahovať ich spod
stola, prípadne ich naháňať po celej
reštaurácii. Keď rýchlo niečo zjedia
(väčšinou len rozbrblú, takže vyhodené
peniaze), premiestnia sa do „vzdialeného niečoho“, čo by malo pripomínať
kútik. A vy na ne ani nevidíte, takže ste
nervózni, rýchlo – rýchlo jete a z príjemného nedeľného obeda je stres.
Nemusí to však tak byť! V obľúbenom
bratislavskom obchodnom dome Centrál je výborná talianska reštaurácia Al
Trivio, ktorá myslí aj na tých najmenších. Majú to tu premyslené od A po Z.

Skvelý nápad
Nájdete tu oddelenú časť pre rodiny
s malými deťmi, ktorá je vlastne celá
detský kútik so stolmi pre veľkých,
ku ktorým sú pripojené nižšie stoly
pre malých. Na stoloch sú papiere aj
ceruzky, takže si deti môžu kresliť, než
vám prinesú jedlo. Zároveň sú obklopené rôznymi kreatívnymi a vnímavými hračkami, s ktorými si nemôžu
ublížiť ani ich premiestňovať, pretože
väčšina z nich je pripevnená napevno.
Upratovaním kútika sa preto nemusíte po jedení vôbec zaoberať. Môžu sa
hrať popri jedení a aj po ňom a vy sa
môžete v pokoji naobedovať, pretože
na deti stále vidíte a ony nemajú dôvod
nikam odbiehať. Keďže ide o priestor,
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kam chodia len rodiny s deťmi, je
vysoký predpoklad, že váš poklad si
tu na chvíľu nájde parťáka, a tak si
môžete po jedle dopriať aj dezert či
pohár vína. V úplnom pokoji, bez
výčitiek.

Detské menu
Čo mňa ako mamu veľmi nadchlo,
je jedálny lístok pre deti. Tie, ktoré
už vedia čítať, si môžu sami vybrať
z jedál, a tie, ktoré ešte nie, sa s menu
v ruke aspoň môžu tváriť dôležito :-).
Všetky jedlá boli starostlivo vybrané
z deťmi najviac preferovaných – od
jednoduchých pízz, cestoviniek,

rizotka až po kuracie mäsko či lososa
s rôznymi prílohami. Majú tu naozaj
starostlivo odsledované, čo deťom
chutí a čo je zbytočné im ponúkať.

Reštaurácia pre všetkých
Al Trivio je však aj „normálna“
reštaurácia, takže ak si tu chcete posedieť nerušene s dospelými, máte tu,
samozrejme, aj túto možnosť a sadnúť
si môžete mimo detskej časti do krásneho priestoru, kde vás krik malých
návštevníkov nedostihne. Vynikajúca talianska kuchyňa, na ktorej si
v Al Triviu môžete pochutiť, by však
stála za samostatný článok!
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