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JAVNE SLUŽBE PTUJ, ALEN HODNIK

Ptuj Na tržnici že odprt gostinski lokal

Kmalu tudi otroška igrala
Ptujska tržnica končno dobiva tudi vsebino. Od začetka
junija deluje Ptujska kavarna, ki ponuja povsem drugačen
pogled na novo mestno pridobitev. Stavijo na pestro
ponudbo pijače in slaščic ter ogromno prostora za otroško
igro ki bo v prihodnje

še

bolj zabavna.
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Prijeten kotiček za druženje se bo

še

dopolnjeval tako vsebinsko kot

prostorsko.
v prvem tednu ni bilo ravno najugodnejše za odpiranje kavarne,
zato smo bili veseli vsakega obiska tržnice in kavarne. Opazili smo,

»Vreme

da si je marsikdo vzel čas in iz drugega zornega kota pogledal novo
branjevke na njej, vmes pa si v miru privoščil odlično kavico. Na

tržnico,

Ptuju manjka kavarn, ki bi bile odprte dalj časa in bi omogočale turistom
in domačinom, da si privoščijo počitek in kakšno osvežitev tudi v

neugodnih urah, je nekaj dni po odprtju dejal Alen Hodnik,
direktor podjetja Javne službe Ptuj, ki upravlja tržnico, Ptujski škrnicl in
za kavarne

novo odprt gostinski lokal.
Kavarna bo poleti delala do 22. ure. Da bi novemu tržničnemu in
prostoru vdahnili življenje, pa pripravljajo tudi vsebinsko
obogatitev. Upravljavci so v fazi iskanja najprimernejših igral za otroke,
kar bo z vidika zagotavljanja novega prostora za druženje izjemno
prireditvenemu

dobrodošla pridobitev. »Lokacija omogoča lepo ureditev prostora za
druženje, pa tudi igro otrok brez skrbi, da bi se jim lahko kaj zgodilo. S
kavarno bomo podpirali tudi prireditve drugih subjektov, zato je vsak,
ki želi na lokaciji tržnice izpeljati kakšno prireditev, vabljen. Prireditve
bomo po naših zmožnostih podpirali tudi

z

infrastrukturo,

s

katero

razpolagamo,

kljub pomislekom ob prenovi tržnice ta ne
ostane velik prazen prostor, je načrte predstavil Hodnik.
Ptujska kavarna obsega manjši notranji prostor z razgledom na ptujsko
saj si želimo, da

tržnico in veliko letno teraso, ki sprejme do sto gostov. Trenutni
odpiralni čas je od ponedeljka do sobote med 7. in 20. uro, v nedeljo pa
med 10. in 19. uro, poleti ga bodo podaljšali.
Zraven različnih pijač ponujajo pestro ponudbo slaščic in sladoleda,
poleti pa bodo pripravljali tudi sveže napitke alkoholne in brezalkoholne
koktejle, ledeno kavo
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