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Kot predstavnica četrte generacije naše 
družine sem se dobro zavedala, kako veliki 
so čevlji, v katere stopam.

Odraščala sem ob zgodbah ljudi, ki so v preteklosti 
krojili usodo domačije. Poslušala sem pripovedi o 
Rudolfu, Jerici in od blizu spremljala delo ata Toneta 
in mame Marije. Hitro sem tudi sama zajadrala v 
gostinske vode in že od ranih let pri delu pomagala 
očetu Toniju.

" Kunstelj je zato zame mnogo več kot le posel. Je 
moj dom, moj učni poligon, moje poslanstvo. "

Ob pomoči družine svojo vlogo vodje opravljam s 
ponosom in vztrajnostjo. Priznam, da ni lahko, saj 
so današnji časi polni najrazličnejših izzivov.

Mladi Kunstelj praznuje pet let
Posebna izdaja

KUNSTELJ

Pet let mineva od dneva, ko mi je oče predal vodenje domačije Kunstelj. Dejal 
je, da je nastopil čas, da vajeti prevzame mladi rod.

Zato si nenehno prizadevamo, da naše storitve 
zagotavljajo visoko kakovost in da Kunstelj ohranja 
svoje dobro ime in sloves tradicionalne gostilne z 
najboljšo domačo hrano.

Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila prav vam, 
dragi gostje. Hvala, ker nas radi obiščete in cenite 
naš trud. Vaše zadovoljstvo in dobro počutje vselej 
ostajata na prvem mestu.

Maja Buden - gostilno Kunstelj vodi od 2014

Maja Buden, vodja gostilne Kunstelj

Iskrena hvala za vašo zvestobo in naj tudi v 
prihodnje velja: Se vidimo pri Kunstlju!



Kunstelj je prostor tradicije, domačnosti in neštetih zgodb. 
Spoznajte nekaj utrinkov iz naše preteklosti in odkrijte zgodbe 

ljudi, ki so pri Kunstlju pustili svoj pečat.

Vse je zakuhal Rudolf !!!

Ambiciozni Rudolf je sanjal velike sanje 
in imel vizijo. Verjel je, da lahko 
domača gostilnica postane 

srce in duša radol’škega družabnega 
življenja, zato je zavihal rokave ter se 
pogumno lotil dela.

Zgradil je velik salon z odrom za 
veselice, klet, ledenico in verando 
z razgledom na Julijske Alpe. 
Uspešna prenova je hitro prinesla 
želene sadove in gostilno Kunstelj za 

vedno vrisala na zemljevid najbolj priljubljenih 
domačih gostiln.

Na Kunstljevem odru so prirejali 
gledališke predstave, koncerte 
in prireditve, v gostilni pa so se 
družili ljudje z vseh vetrov.

Tudi danes se tradicija druženja 
nadaljuje in ljudje vedo, da se z 

družbo dobimo pri Kunstlju.

Gostilno je leta 1873 odprl Franc Kunstelj in jo čez nekaj let predal svojemu 
sinu Rudolfu.

Obnovljena gostilna Kunstelj, leta 1906
Vir: 110 let Turističnega društva Radovljica

Igra Deseti brat – dvorana gostilne Kunstelj, 1906
Vir: dLib (zapuščina Jakoba Špicarja) Op.: Igro je režiral Jakob Špicar

Gorenjec, 22. 6. 1906



Uh, tale je pa »gajstna«!

Pivo nekoč in danes

Jerica je dobro vedela, kaj 
hoče, in je vsakomur takoj 
povedala v obraz, kar mu 

gre! Prestala je dve vojni, mlada 
ovdovela, vzgojila dva sinova, 
prevzela gostilno Kunstelj in vse 
posle vodila sama. Stari mami 
je bilo pomembno, da gostilna 
ponuja najboljšo hrano v vsakem 
letnem času. 
Ko so pozimi pri Kunstlju 
imeli koline, je Jerica poklicala 
najboljšega mesarja, da je naredil 
krvavice, pečenice, klobase in 
salame. Vztrajala je, da morajo 
biti vse mesnine domače in 
kvalitetno pripravljene.
Jerica je na zimskem jedilniku 
ponujala krvavice, pečenice 

Bil je zelo spoštovan 
gostinec, ki so ga poznali 
po vsej Jugoslaviji in tudi 

na tujem. Znan je bil po tem, 
da je imel izjemno poslovno 
žilico in da je hitro prepoznal in 
tudi izkoristil prave priložnosti. 
Ena izmed njih je bilo zagotovo 
pivo! Bil je prvi, ki je pridobil 
zastopništvo za  pivo Laško in ga 
razvažal po celotni Gorenjski. 

»Uh, tale je pa 'gajstna'!« so pravili ljudje, ki so poznali našo staro mamo 
Jerico.

V 30. letih preteklega stoletja je gostilno Kunstelj vodil ata Tone (Anton 
Štiherle).

Ponos gostilne Kunstelj: pivski voz 
z lipicancema

Stara mama Jerica (z belim predpasnikom) – gostilno Kunstelj je vodila od 1926 do 1947

in kranjske klobase s kislim 
zeljem ali repo, ajdove žgance 
z mlekom, domače štruklje 
in matevža. Vse to dobite 

pri Kunstlju tudi danes, 
pripravljeno po receptih naše 
stare mame in s polnim okusom 
kot nekoč.

Sprva je to počel kar z vozom 
in konjsko vprego. Njegov 
pivovarski voz je vedno pritegnil 
veliko pozornosti, saj sta bila 
konja čudovita bela lipicanca, 
Pluto in Belka.

Pivo je prevažal v lesenih zabojih, 
med slamo, nato pa je konjsko 
vprego zamenjal za kamion. 
Posel mu je cvetel, bil je nadvse 
uspešen, spoštovan in cenjen. 
Kmalu pa se je vse spremenilo.
Začela se je vojna in takrat ni 
bilo mogoče dobiti bencina 
za kamion. A Tone se ni vdal. 
Spet se je izkazala njegova 
iznajdljivost. Kamion je predelal 
na lesni plin in se vsak dan boril 
za to, da se posel nadaljuje. 

Uspevalo mu je vse do leta 1943, 
dokler ga niso mobilizirali v 
nemško vojsko in ga deportirali v 
Rusijo. Nihče ni vedel, ali se bo še 
kdaj vrnil.
Usoda mu je bila naklonjena 
in Tone se je po več letih vrnil 
domov. A kaj je doma našel? V 
predalu so ležale le troje vilice! 
Ves inventar gostilne Kunstelj 
je izginil neznano kam, ostala 
sta mu le kamion in klena volja. 
Tone si je zadal, da gostilno 
ponovno obudi v življenje, in 
tako je tudi storil. S trdim delom 
in ob pomoči žene Marije in 
domačinov se je Kunstelj spet 
postavil na noge. In spet se je 
nazdravljalo s polnimi vrčki 
hladnega piva.



Obiskovali so jo gostje z 
vseh vetrov, ki so uživali 
v domačih dobrotah in 

ob večerih dolgo v noč posedali 
na terasi. Idilično okolje jih je 
tako očaralo, da so si mnogi 
zaželeli ostati dalj časa.

»Gajstna« Jerica je takrat dobila 
idejo. Noči so tople, seno je 
mehko, kakšen dinar več pri 
hiši pa ne škodi, si je mislila 
in gostom ponudila kar svoj 
dom ter se s celotno družino 
preselila na senik!

Nekega dne sta h Kunstlju prišla 
bogata lovca iz Švice, ki sta se 
odločila preživeti počitnice v 
Sloveniji. Tja so ju napotili iz 
hotela Slon, ker so imeli sami vse 

Zakaj sta se bogata Švicarja sredi 
Kunstljevega dvorišča polivala z 
vedrom vode
Ko je gostilno prevzela Jerica, je Kunstelj hitro zaslovel kot ena izmed 
najboljših domačih gostiln na Gorenjskem.

sobe zasedene. A kaj, ko je bila 
tudi Kunstljeva hiša polna!

Vse, kar jima je ata Tone lahko 
ponudil, je bila skromna hišica 
sredi dvorišča. V hiški je gorela 
le ena žarnica, bila je brez 
kopalnice in stranišča. V njej 
so bili nastanjeni Kunstljevi 
zaposleni, ki so se kopali kar na 
dvorišču.

Lovca sta sprva samo debelo 
gledala, potem pa sta na veliko 
presenečenje vseh bivanje v 
hišici sprejela. In kmalu se je 
izkazalo, da v svojem preprostem 
počitniškem bivališču tudi 
neskončno uživata!
Vsako jutro, ko sta se sredi 
dvorišča polivala z vedrom 

vode, se je slišalo njuno glasno 
krohotanje: 

»Ma che bello! Bellissimo! 
(Kako lepo! Prekrasno!)« 

Pri Kunstlju sta ostala kar ves 
teden ter se nato vsako leto 
vračala.

Ata Tone se spominja, kako je vsa družina 
poleti spala na seniku

Hiška, v kateri so živeli Kunstljevi zaposleni

Švicarjema se je na lovu občasno pridružil tudi ata Tone - gostilno Kunstelj je 
vodil od 1947 do 1970



Naš ata in Slavko Avsenik 
sta rada zahajala na 
Roblek, saj se je govorilo, 

da so tam gori čedna dekleta.
Na Robleku je takrat delala tudi 
naša stara mama Marija. Od 
doma je odšla že pri 14 letih in v 
planinskem domu služila kruh. 
Bila je pridna, mlada in lepa in z 
atom sta si bila takoj všeč.

Ko ljubezen potrka na vrata, 
ji je najbolje čim prej odpreti. 
Zato je ata Marijo kmalu 
pripeljal h Kunstlju in sledila je 
ohcet, na kateri je svate zabaval 
sam Slavko Avsenik.

Zaradi svoje velike delavnosti, 
kuharskih sposobnosti in 

Slavko Avsenik in naš ata sta na 
Robleku srečala Marijo
Ko še ni bilo Facebooka in mobitelov, so se mladi Radol’čani srečevali in 
družili na veselicah in pogosto tudi v hribih.

Poročna fotografija Marije in ata, leta 1951

Mama Marija (druga z leve) med pranjem perila pri planinski koči na Robleku

podjetnosti je Marija kmalu 
postala prva dama gostilne 
Kunstelj. Vsi so dobro vedeli, kdo 
ima zadnjo besedo.

Njena posebna strast je bil 
sladoled. Starega očeta je 
prepričala, da je kupil stroj za 
izdelavo sladoleda, sama pa je 
izpopolnila mešanico iz svežega 
domačega sadja. 

Tako je nastal legendarni 
Kunstljev sladoled, na katerega 
so ljudje čakali v dolgih vrstah, 
ki so se vile pred gostilno.

Vedno urejena, odločna in 
neomajna Marija je bila tudi 
mojstrica v pripravi štrukljev, 

kruha in potice. Prav njej gre 
velika zasluga, da je Kunstelj 
zaslovel daleč naokrog po 
svoji domači hrani. Njene 
recepte uporabljamo še danes 
in tako nadaljujemo njeno 
izjemno kuharsko izročilo in jo 
ohranjamo v lepem spominu.



Po vojni pa tja do 90. let 
prejšnjega stoletja so bili 
nedeljski dopoldnevi 

rezervirani za »mašarje«.

To so bili ljudje, ki so ob 10. uri 
odšli k maši in se po zaključku 
odpravili h Kunstlju na »dva 
deci«. Večinoma so bile to 
moške družbe, saj so žene po 
maši hitele domov južino kuhat. 
Zanimivo je bilo opazovati, 
kako hitro so se zapolnile vse 
Kunstljeve mize.
Vse črno je bilo ljudi, ki so bili 
videti zadovoljni in veseli, 
da si lahko privoščijo nekaj 
družabnega pomenkovanja. 
V pogovorih so se sprehodili 
čez najrazličnejše teme, od 
kmetijskih izzivov do politike 
in osebnih težav, če pa je bila 
druščina prava, se je prepevalo 
in razvila se je prava zabava.

Luštno je bilo, vse dokler niso 
prišle (hude) žene … Ko je ura 
odbila poldne in je nastopil čas 
kosila, so na Kunstljeva okna 
pričele trkati žene tistih, ki so 
pozabili gledati na uro in se 
preveč prepustili družabnemu 
vzdušju. Privoščljivi jeziki so 
ob tem pripomnili, da bo šla 
solata v »ror«, če nesrečnež ne 
bo nemudoma odšel domov. 
Nekateri so se na poziv takoj 
odzvali in odšli, drugi pa niso 
bili temu najbolj naklonjeni in 
so svoj odhod odlašali, kot otrok 
odlaša jutranje bujenje. 
Morda jim je nekaj več poguma 
vlila tudi dodatna kapljica pijače, 
AMPAK, ko se je žena odločila 
vstopiti v gostilno, je tudi 
največjim upornikom skočilo 

Mašarji in hude žene
Pri Kunstlju so se od nekdaj zbirale najrazličnejše družbe, ki so ob kozarčku 
(ali dveh) živahno razpravljale o vsakdanjih prigodah in življenjskih modrostih.

srce v hlače. Takrat je za trenutek zavladala tišina, nesrečnež pa je 
takoj ubogal ženo in zapustil gostilno. 

Vedelo se je, da se je zanj zabava doma nadaljevala … verjetno 
nekoliko drugače.

Nedeljski dopoldnevi so bili rezervirani za »mašarje«

Zbirale so se najrazličnejše družbe



Še danes se rad spominja 
raznih dogodivščin in 
pri tem doda, da mu je z 

žabo celo uspelo prečkati potok 
pod Bodenško skalo! Avto je 
imel namreč hidropnevmatsko 
vzmetenje, ki je omogočilo 
prilagodljivo višino podvozja in 
tako tudi avanturistično vožnjo.

Toni je na sploh imel rad 
adrenalin. Zato je vsa poletja 
najraje preživel na radol’škem 
bazenu in skakal v vodo z 
veličastne skakalnice.

Že ata Tone je pravil, da je 
bazen v Radol’co prinesel pravo 
revolucijo. Kopališče so odprli 
leta 1933 in v trenutku je 
postalo glavna atrakcija, saj je 
bilo v tistem času za ljubljansko 
Ilirijo in mariborskim Otokom 
šele tretje v Sloveniji, ki je imelo 
petdesetmetrski bazen. Načrtoval 
ga je sam Ivan Vurnik in vanj 
postavil izredno eleganten stolp 
(skakalnico), ki je v naslednjih 

letih postal turistični simbol 
Radol’ce na razglednicah in 
prospektih.

Toni je oboževal skakalnico. 
Z velike, 10-metrske skakalnice 
je skakal na glavo, z manjše, 
petmetrske, pa je šel še korak dlje 
in skakal iz stoje!

Poletne dogodivščine z žabo
Na poletne potepe se je v mladosti odpravil tudi naš Toni. Toda ne peš, marveč 
z očetovo žabo! Legendarni Citroenov DS 19 je bil njegov najljubši avto.

Toni – gostilno Kunstelj je vodil od 1976 do 2014 Elegantni Vurnikov stolp na radol’škem 
kopališču

Tonijev najljubši avto za avanturistično vožnjo je bila očetova žaba

Ko so stolp zaradi dotrajanosti 
podrli, se je podrl tudi košček 
Tonijevega sveta. Od takrat ni več 
obiskoval bazena. Šele po dolgih 
20 letih so ga vnuki omehčali in 
ga prepričali, da jih je pospremil 
na kopanje in se tako spet srečal 
z bazenom, v katerem je preživel 
toliko lepih trenutkov.



Lea je takrat vodila priznano 
restavracijo v Luksemburgu in 
bila prva kuharska televizijska 
zvezdnica na nemški televiziji. 
Maja se je navdušila nad njeno 
kuharsko filozofijo, ki zagovarja 
preprosto kuhinjo, uporabo le 
nekaj dobrih sestavin in čiste, 
prefinjene okuse.
Maja še danes najraje izbira 
recepte iz Lejinih kuharskih 
knjig, zato je v Kunstljevo stalno 
ponudbo vključenih kar nekaj 
njenih sladic: sočna čokoladna 
torta, črno-beli čokoladni mousse 
in njen posebni creme brulee.
Njeno slaščičarsko 
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Skrivnost Kunstljevih sladic sta 
Hans in Lea

Bolj sočne, ravno prav 
rahle ali, kot rečemo 
na Gorenjskem, bolj 

žmohtnega okusa? Skrivnost 
dobrih sladic je mešanica treh 
sestavin: ljubezni, izkušenj in 
znanja.

Ali ste se kdaj vprašali, zakaj so Kunstljeve sladice drugačne 
od ostalih?

Hans van den Klinkenberg in Toni se še danes 
srečujeta in skupaj obujata spomine

Slaščičarka Lea ostaja Majina vzornica

Doma pri Kunstlju je od 
nekdaj veljalo, da se je treba 
učiti od najboljših. Zato so že 
našega ata Tonija od zgodnjih 
najstniških let pošiljali na 
izmenjavo v Švico, kjer se je med 
drugim učil pri enem izmed 
najbolj znanih švicarskih 
slaščičarskih mojstrov, Hansu 
van den Klinkenbergu, v 
hotelu Eden v Luganu. Toni ga 
je občudoval. Spominja se ga 
kot zelo natančnega in vestnega 

slaščičarja, ki je v svojem delu 
neskončno užival.

Vse njegove slaščičarske trike 
in skrivnosti je Toni vpeljal v 
Kunstljevo kuhinjo, in tako so 
Kunstljevi zavitki, štrudlji, pite, 
sladoled in torte kmalu pridobili 
sloves najboljših sladic na 
Gorenjskem.

Slaščičarskih veščin se je v tujini 
učila tudi hči Maja. Delala je v 
hotelih na Dunaju, ob Vrbskem 
jezeru in v Stubnu, v pokrajini 
Arlberg.

Na enem izmed kulinaričnih 
potovanj je Maja spoznala 
tudi svojo veliko slaščičarsko 
vzornico, Leo Linser. Maja že od nekdaj uživa v 

zbiranju novih idej, kako 
izboljšati in nadgraditi 

Kunstljeve sladice. 

eksperimentiranje je tako 
prineslo marsikatero novost 
na Kunstljev meni. Ena izmed 
njih je tudi posebna zelenjavna 
tortica, pri kateri je recept za 
korenčkov biskvit pripravil prav 
slavni Klinkenberg! Med uspelimi 
poskusi pa so tudi znamenite 
Kunstljeve grizike!


