
Vodna
karta



V eni sami kapljici vode se skriva starodavna zgodba o 
nastanku življenja na Zemlji. Je njen pojav čudež narave, 
skrivnost ali naključje? 

Čeprav je pitna voda brez okusa in barve, naše brbončice 
prepoznajo razlike v vodah iz različnih delov sveta. Pre-
poznajo telesu lastno snov, brez katere ne more obstajati. 
Nič ni tako pomembno kot voda in zdravje. Tu se vse 
začne.

Temperatura pri serviranju vpliva na to, kakšen učinek ima 
na naše telo ter kateri minerali se pri zaužitju sproščajo. 
Negazirano vodo naj bi servirali pri 12 °C, nežno gazirano 
pri 14 °C, močno gazirano pa pri 17 °C. Kakor vino, je tako 
tudi voda predmet preučevanja številnih gurmanov ter 
poznavalcev. Ti vodo ocenjujejo na podlagi štirih kriterijev: 
sladkobnosti, slanosti, mehkobi in kompleksnosti. Vode lo-
čimo po vsebnosti mineralov (TDS) in jih delimo v različne 
kategorije: super nizka vsebnost mineralov (do 50 mg/L), 
nizka vsebnost mineralov (50 – 250 mg/L), srednja vred-
nost mineralov (250 – 800 mg/L), visoka vrednost mine-
ralov (800 – 1500 mg/L) in zelo visoka vrednost mineralov 
(1500 mg/L in več). Najpomembnejši minerali v vodi so 
kalcij, natrij in magnezij – vsak s svojimi pozitivnimi učinki 
na človeško telo. 

Voda se spaja z različno hrano in vinom, ju nežno podpre 
in jima pomaga, da razvijeta svojstven okus. 

Pridružite se nam na popotovanju okoli sveta in odkrijte 
skrivnostno moč vode. Na vaši poti vam bomo z veseljem 
svetovali.

Voda je 
vir življenja
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Cana Royal
Vodo Cana Royal črpajo iz arteškega 
izvira na globini 65 m pod površjem. Izvir 
te elegantno gazirane in mehke vode se 
nahaja sredi Krajinskega parka Goričko, na 
območju nekdanjih vulkanov. Po nekaterih 
virih naj biološko čisto vodo, bogato s 
kalcijem in z nizko vsebnostjo natrija 
(kemijsko Ca, Na) tam črpali že leta 1910, 
vrtina pa se je imenovala »cesarjev izvir«.
Cana Royal je tudi prva voda, slovenskega 
izvora, ki je postala uradna voda bene-
škega filmskega festivala La Biennale di 
Venezia ter filmskega festivala Monaco 
BWF. V letu 2021 je dobila zlato medaljo na 
mednarodnem ocenjevanju vod Fine water 
association v kategoriji Design awards.

Vsebnost mineralov

Visoka

Kalcij 340 mg/L
Magnezij 33 mg/L
Natrij 8,6 mg/L
TDS 1.572 mg/L
pH 5,9

 Voda

S
lo
ve

n
ija

NEŽNO 
GAZIRANA

GAZIRANA

MOČNO 
GAZIRANA

Spajanje s hrano
Priporočamo spajanje z jedmi iz govedine, 

jagnjetine in z čokoladnimi sladicami. 

Močno gazirano vodo poskusite v 
kombinaciji z jedmi iz naše ponudbe:

Boškarinov zrezek 
z rožmarinom in solnim cvetom

Čokoladna »mousse« torta (72 % kakava) 
z višnjami 
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Radenska 
Classic 
Naravna gazirana mineralna voda izvira 
v Radencih, polnijo pa jo vse od leta 1869. 
Optimalno razmerje kalcija in magnezija 
oskrbi telo s pravo mero mineralnih snovi, 
naravni mehurčki v njej pa poživijo krvni 
obtok in stimulirajo brbončice. Ponaša se 
s številnimi mednarodnimi nagradami, 
ki so dokaz njene kakovosti. 

Vsebnost mineralov

Visoka

Kalcij 230 mg/L
Magnezij 79 mg/L
Natrij 520 mg/L
Kalij 79 mg/L
TDS 3.181 mg/L

 Voda

S
lo
ve

n
ija

GAZIRANA

Spajanje s hrano
Priporočamo spajanje z začinjenimi 

mesnimi jedmi in čokoladnim desertom.  
Je tudi odlična spremljava vinu.

Poskusite jo v kombinaciji z jedmi 
iz naše ponudbe:

Pečena jagenjčkova krača 
z brinovo omako in modrim pinojem

Čokoladni rjavček s pinjolami

Čokoladni makron s solnim cvetom
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 Voda

S
lo
ve

n
ija

Radenska 
Naturelle
Naravna mineralna voda brez vsebnosti 
mehurčkov, ki je po nekaterih analizah stara 
več kot 12.000 let. Je lahka in osvežilna 
ter se ponaša s harmoničnim okusom. 
Zaradi svoje lahkosti, je Radenska Naturelle 
odlična na tešče ali ob zajtrku, saj nas 
nežno prebudi in osveži. Leta 2008 je 
prejela najvišjo nagrado za kakovost voda, 
The Grand Gold Award na mednarodnem 
ocenjevanju voda Monde Selection ter 
zlato medaljo na ocenjevanju AGRA leta 
2017.

Vsebnost mineralov

Visoka

Kalcij 59 mg/L
Magnezij 20 mg/L
Natrij 6,9 mg/L
Kalij 0,7 mg/L
TDS 373 mg/L

NEGAZIRANA

Spajanje s hrano
Priporočamo spajanje s svežo sezonsko 

zelenjavo in sadjem, lahkimi presnimi 
sladicami. Je tudi odlična spremljava 

rdečemu vinu in žganim pijačam.

Poskusite jo v kombinaciji z jedmi 
iz naše ponudbe:

Paradižnikov karpačo z mocarelo, 
baziliko in oljčnim oljem

Riževa tortica z marinirano breskvijo
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Donat
Visoka vsebnost magnezija pripomore 
k ohranjanju hormonskega ravnovesja 
v človeškem telesu, uravnava želodčno 
kislino, spodbuja presnovo in deluje 
razstrupljevalno. Donat uporabljajo za 
zdravljenje hipomagneziemije ter sečnih 
kamnov. Prvič so ga zajeli leta 1908 v 
Rogaški Slatini.

Spajanje: priporoča se pred jedjo.

Vsebnost mineralov

Visoka

Kalcij 380 mg/L
Magnezij 1.030 mg/L
Natrij 1.500 mg/L
TDS 13.197 mg/L

S
lo
ve

n
ija

GAZIRANA

Spajanje s hrano
Priporočamo spajanje s surovimi ostrigami 

na ledu, z divjačinskimi jedmi in zrezki v 
kombinaciji z istrskim tartufom. Lepo se 

poda angleškemu zajtrku, sladkim sladicam 
in celo skodelici italijanskega espressa.

Maksimalni dnevni odmerek je 2 dcl na dan.

Poskusite jo v kombinaciji z jedmi 
iz naše ponudbe:

Dušena lička divjega prašiča 
z brinovo omako in rumeno polento

Tartina – čokoladna tortica 
z oljčno marmelado in limono

 Voda
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Živa voda
Živa voda izvira v alpski vasici Tunjice, v 
Zdravilnem gaju, kjer so našli fosile najsta-
rejših morskih konjičkov na svetu. Voda, ki 
je ostanek Panonskega morja, prodira skozi 
plasti bogate s kvarcem. V svoji sestavi ima 
75 dragocenih mineralov, ki predstavljajo 
89 % vseh mineralov v človeškem telesu 
zato je po strukturi najbolj podobna vodi, 
ki jo imamo v telesu.
 
Živa voda spodbuja alkalno stanje v telesu, 
preprečuje zakisanost organizma, krepi 
imunski sistem ter uravnava raven stresa. 

Vsebnost mineralov

Visoka

Vsebuje 75 elementov in 
mineralov

 Voda

S
lo
ve

n
ija

NEGAZIRANA

Spajanje s hrano
Priporočamo spajanje s svinjino, 

piščancem in mehkimi siri.
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S.Pellegrino
Voda izvira v na globini 400 m, na dnu 
dolomitskega klifa, ki se nahaja v dolini 
Val Brembana. Ima visoko vsebnost 
mineralov ter sulfatov, kar jo uvršča med 
redke prave alkalne vode. Sestavo vode so 
preučili že leta 1782, od takrat pa je ostala 
nespremenjena.

Vsebnost mineralov

Visoka

Kalcij 208 mg/L
Magnezij 56 mg/L
Natrij 44 mg/L
TDS 1.109 mg/L

 Acqua

It
al
ija

GAZIRANA

Spajanje s hrano
Priporočamo jo k mediteranskim jedem, 
kot so pršut, starana slanina, testenine in 
rižote. Lepo se poda pečenemu mesu z 

zelenim poprom ali mediteranskimi zelišči 
ter kremastim sladicam s čokolado in 

jagodičevjem.

Poskusite jo v kombinaciji z jedmi 
iz naše ponudbe:

Rižota Carnaroli s hobotnico, 
rosé-jem in olivami 

LemonClass – limonina pita 
s pečeno kremo in mandlji
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Acqua Panna
Izvira v Apeninih, v osrčju Toskane in 
predstavlja bistvo toskanske elegance. 
Je popolnoma uravnotežena, rahlo minera-
lizirana voda, ki poudari tudi najbolj nežne 
okuse. Črpajo jo vse od leta 1880.

Vsebnost mineralov

Srednja

Kalcij 30 mg/L
Magnezij 7 mg/L
Natrij 7 mg/L
TDS 118 mg/L

 Acqua

It
al
ija

NEGAZIRANA

Spajanje s hrano
Priporočamo spajanje k mlademu 

svežemu siru, beli ribi in sveži sezonski 
zelenjavi. Lepo se poda rakom 

in školjkam.

Poskusite jo v kombinaciji z jedmi 
iz naše ponudbe:

Bučkin karpačo s škampovim tatarjem, 
limeto in oljčnim oljem 

Špageti s strunjanskimi klapavicami 
in malvazijo

Marinirane jagode z medom, 
poprova meta in jagodni sorbet
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Kopjary Water 
Premium 383
Voda Kopjary je zajeta na globini  
208 metrov in je po nekaterih analizah 
stara 10.000 let, kar se ujema z obdobjem 
ledene dobe. Bogata z salicilno kislino 
vpliva na psihofizične procese v človeškem 
telesu, spodbuja rast las in skrbi za mlados-
ten videz kože. Spada med naravne alkalne 
vode.

Vsebnost mineralov

Srednja

Kalcij 23,8 mg/L
Magnezij 5 mg/L
Natrij 87 mg/L
TDS 497 mg/L
pH 8,4

 Víz
NEGAZIRANA

Spajanje s hrano
Priporočamo jo k vsem vrstam mehkih 
sirov, jedem iz belega mesa, teletine in 
ribjim jedem, v kombinaciji s kuhano 

zelenjavo zelenjavi. Lepo se poda 
rdečemu vinu in destilatom.

Poskusite jo v kombinaciji z jedmi 
iz naše ponudbe:

Kokošja žgvancet s krompirjevimi njoki

Skutina tortica z borovnicami in 
sladko polivko iz borovnic

M
ad

ža
rs
ka
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Knjaz Miloš
To osvežilno vodo črpajo vse od leta 1811, 
na področju slovitih Bukoviških term. 
Zgodba govori o tem, da se je Ljubica, 
bolna soproga kneza Miloša s pomočjo te 
mineralne vode pozdravila zato je knez na 
mestu izvira dal zgraditi sanatorij in ukazal, 
da vodo redno dobavljajo na srbski dvor. 
Voda vsebuje idealno razmerje kalcija in 
magnezija.

Vsebnost mineralov

Srednja

Kalcij 107 mg/L
Magnezij 45 mg/L
Natrij 282 mg/L
TDS 1.207 mg/L

 Voda

S
rb

ija
GAZIRANA

Spajanje s hrano
Priporočamo jo k istrskim suhomesnatim 

izdelkom, ovčjemu siru in olivam. Ker 
nevtralizira okus na žerjavici pečenega 
mesa in rib, se lepo se poda tudi jedem 

iz žara in začinjenim jedem. Ponudimo jo 
tudi kot spremljavo čokoladnim in 

kremnim sladicam ter suhemu sadju.

Poskusite jo v kombinaciji z jedmi 
iz naše ponudbe:

Dilca istrskih suhomesnih dobrot 
z ovčjim sirom in olivami

Torta Solni cvet
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Römerquelle
Voda Römerquelle se polni iz izvira v 
avstrijskem mestu Edelstal v Gradišču. 
Izvir se nahaja na globini 250 m in je po 
nekaterih ocenah star med 5000 in  
7000 let. Ime Römerquelle v nemščini 
pomeni »rimski izvir«, uporabljali pa so  
ga že v času Rimljanov.

Vsebnost mineralov

Srednja

Kalcij 132 mg/L
Magnezij 63 mg/L
Natrij 16,2 mg/L
TDS 1.000 mg/L

 Wasser

A
vs

tr
ija

GAZIRANA

Spajanje s hrano
Priporočamo jo k jedem iz svinjine in 

perutnine, začinjenim jedem ter mehkim 
sirom. Nepogrešljiva je v kombinaciji s 

čokolado in zrelim sadjem.

Poskusite jo v kombinaciji z jedmi 
iz naše ponudbe:

Burger z natrgano pečeno svinjino 
krškopoljskega prašiča

Babičina torta s čokolado
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Perrier
Elegantna voda, ki izvira na jugu Francije, 
je svoj sloves pridobila že v času Rimljanov. 
Bogata je s kalcijem in magnezijem, 
obenem pa ima z majhno vsebnostjo 
natrija. Predstavlja osvežilno alternativo 
alkoholnim pijačam.

Vsebnost mineralov

Srednja

Kalcij 130 mg/L
Magnezij 3,5 mg/L
TDS 440 mg/L
pH 6

 Eau

F
ra
n
ci
ja

GAZIRANA

Spajanje s hrano
Priporočamo jo k jedem iz žara, 

dimljenim jedem in pečenemu jagenjčku 
z mediteranskimi zelišči. Lepo se poda 

tudi zelo sladkim sladicam ter 
suhemu sadju.

Poskusite jo v kombinaciji z jedmi 
iz naše ponudbe:

Nad žerjavico pečene lovke hobotnice 
s krompirjem in grahovim pirejem

Florentinski zrezek 
z grobo sesekljanim poprom
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Evian
Izvira globoko v osrčju francoskih Alp 
in je takoj ustekleničena. Uravnotežena 
vsebnost mineralov, obenem pa majhna 
vsebnost natrija omogoča, da je primerna 
tudi za doječe matere, dojenčke in ljudi z 
aktivnim življenjskim slogom 

Vsebnost mineralov

Srednja

Kalcij 80 mg/L
Magnezij 26 mg/L
Natrij 6,5 mg/L
TDS 357 mg/L
pH 7,2

 Eau

F
ra
n
ci
ja

NEGAZIRANA

Spajanje s hrano
Priporočamo jo k mesnim jedem 
z močneje začinjenimi omakami, 

dimljenemu lososu s hrenovim dresingom 
ter suhomesnatim specialitetam. 

Lepo se poda k sladicam iz jagodičevja 
in čokolade. 

Poskusite jo v kombinaciji z jedmi 
iz naše ponudbe:

»Bišteka Istriana« v vinskem toču 
z olivami in rožmarinom

Čokoladna mousse torta 
z borovnicami in sladoledom
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Voss
Vrhunsko ustekleničeno vodo Voss 
zajemajo iz neokrnjenega zajetja, ki je 
bil nekoč skrit pod ledom in skalami na 
območju južne Norveške. Stekleničko za 
vodo Voss je zasnoval slavni oblikovalec 
Neil Kraft. Voss je ena tistih vod, ki jo 
okušate že z očmi.

Vsebnost mineralov

Nizka

Kalcij 5 mg/L
Magnezij 1 mg/L
Natrij 6 mg/L
TDS 44 mg/L

 Vann

N
o
rv
eš

ka
RAHLO 

GAZIRANA

Spajanje s hrano
Priporočamo jo k surovim in kuhanim 

ribjim jedem, sveži in nad soparo kuhani 
zelenjavi in perutnini. Lepo se poda 

k lahkim mlečnim sladicam, svežemu 
sadju in sadnim omakam.

Poskusite jo v kombinaciji z jedmi 
iz naše ponudbe:

Brancinov karpačo z oljčnim oljem, 
solnim cvetom in vinogradniško breskvijo

Kefirjeva strjenka z jagodami in 
sadnim coulisom
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Fiji
Vodo Fiji črpajo iz arteškega vodnjaka, 
ki se nahaja na obronkih deževnega 
gozda, daleč stran od velikih mest, na 
pacifiškem otočju Vitu Levi. Med počasnim 
pronicanjem deževnice skozi vulkanske 
kamnine, se v vodi kopičijo elektroliti in 
minerali, ki dajejo vodi posebno mehak 
okus. Ustekleničena je neposredno ob 
izviru, ki je obdan z vulkansko silikatno 
kamnino. 

Vsebnost mineralov

Srednja

Kalcij 18 mg/L
Magnezij 15 mg/L
Natrij 18 mg/L
TDS 222 mg/L

 Wai

F
id
ži

NEGAZIRANA

Spajanje s hrano
Priporočamo jo k zelenjavnim jedem, 

ribjim specialitetam, školjkam in belemu 
perutninskemu mesu. Prileže se tudi 
mlečnim sladicam in mladim sirom.

Poskusite jo v kombinaciji z jedmi 
iz naše ponudbe:

Strunjanske klapavice z belim vinom

Dušen brancin v škrtocu 
z mlado mediteransko zelenjavo

Istrske fige s spenjenim mascarponejem 
in figovim sirupom
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Lofoten Arctic 
Water
Ta premium naravna voda prihaja iz 
mesteca Lofoten, ki se nahaja na arktičnem 
krogu, med 68. in 69. vzporednikom. 
Je ledeniškega nastanka in zato izjemno 
čista, mehka in osvežilna – prav takšna kot 
pokrajina, ki obdaja njen izvir. Stekleničijo 
jo v neposredni bližini zajetja. Je štirikratna 
zmagovalka ocenjevanja Best Taste Natural 
Water.

Vsebnost mineralov

Nizka

Kalcij 1 mg/L
Magnezij 1 mg/L
Natrij 5 mg/L
TDS 20 mg/L

 Vann

N
o
rv
eš

ka
PREMIUM

NEGAZIRANA

Spajanje s hrano
Priporočamo jo k surovim školjkam, 

ribam in lahkim solatam. Prefinjenost pri 
pripravi jedi, ki jih spajam z vodo Lofoten, 

je izjemnega pomena.

Poskusite jo v kombinaciji z jedmi 
iz naše ponudbe:

Surove ostrige na ledu s solato osončnika, 
oljčnim oljem in limono

Mlada listnata solata s pečenim lososom 
in smetanovo peno s hrenom
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Nevas Water
Je prva vrhunska namizna voda nemškega 
porekla, ki se ponaša s posebno biserno 
strukturo zaradi česar jo polnijo v elegan-
tne črne steklenice s plutovinastim zama-
škom. Izraz »nevas« označuje vodo, ki 
priteče iz črne posode, kar je prispodoba 
za naravni arteški vodnjak, iz katere jo 
črpajo. Voda Nevas je kraljica gaziranih 
namiznih voda, ki vedno znova prepriča s 
svežim, elegantnim okusom ter lahkotno 
penečo teksturo. Leta 2019 je dobila 
nagrado Taste Awards za izjemen okus.

PREMIUM

 Wasser

N
em

či
ja

GAZIRANA

Spajanje s hrano
Nevas vodo ponudimo k jedem 

s podpisom glavnega chéfa, pri katerih 
se začuti umetelnost usklajevanja 

sestavin v vrhunsko jed. 

Poskusite jo v kombinaciji z jedmi 
iz naše restavracije Salina:

Pečena ladinka v Piranski soli 
z aktivnim ogljem

V testu pečena orada z blitvo, 
omako ostrige, kaviarjem jesetra 

in polento trdinko

Pečeno prešano 
jagenjčkovo stegno s tartufi 

v omaki macerirane malvazije



Vodna karta je nastala 
v sodelovanju s prvim 
slovenskim certificiranim 
vodnim sommelierjem, 
Nikom Huberjem. 

Njegovo raziskovanje analiz 
mineralnih voda se je pričelo 
leta 2007, ko je pristopil k 
raziskovanju vrtine naravne 
vode, ki je leta 2019 zagledala 
luč sveta pod imenom 
Cana Royal. 

Niko Huber si prizadeva za 
dvig zavesti in širjenje znanja 
o spajanju vode z različnimi 
jedmi, tako v Sloveniji kot v 
tujini.

Niko 
Huber

Foto: Uroš Hočevar
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