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• Алергија или преосетљивост на храну је реакција организма на неки од састојака хране, сматрајући га страном супстанцом са реакцијом организма на 
промену имунолошког одговора 
• Интолеранција или неподношљивост неке хране и/или њених састојака проузрокована природним или стеченим недостацима у ензимском и 
имунолошком систему за варење хране
Састојци који могу да изазову алергије и/или интолеранције су: (брашно) садржи глутен; Јаја и производи од  јаја; Производи од млека укључујући и 
лактозу; Сенф: слачица и производи од слачице; Kикирики, oраси, семе сусама и производи од кикирикија, ораха и сусама; Печурке, рибе – морски 
производи.

НАПОМЕНА: Уколико вам је позната алергијска реакција, односно интолерантност  на храну или састојке хране, који су у саставу јеловника / мени-а, ДУЖНИ 
сте то нагласити приликом поруџбине како би  Вам понудили алтернативну могућност, односно избацили састојак из јела. Исто тако сте дужни нагласити и 
евентуалну алергијску реакцију или интолерантност и на друге састојке хране из јеловника / мени-а а нису наведени у табеларном прегледу како би избегли 
нежељене појаве и осигурали Вам здрав и безбедан оброк.
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промену имунолошког одговора 
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имунолошком систему за варење хране
Састојци који могу да изазову алергије и/или интолеранције су: (брашно) садржи глутен; Јаја и производи од  јаја; Производи од млека укључујући и 
лактозу; Сенф: слачица и производи од слачице; Kикирики, oраси, семе сусама и производи од кикирикија, ораха и сусама; Печурке, рибе – морски 
производи.

НАПОМЕНА: Уколико вам је позната алергијска реакција, односно интолерантност  на храну или састојке хране, који су у саставу јеловника / мени-а, ДУЖНИ 
сте то нагласити приликом поруџбине како би  Вам понудили алтернативну могућност, односно избацили састојак из јела. Исто тако сте дужни нагласити и 
евентуалну алергијску реакцију или интолерантност и на друге састојке хране из јеловника / мени-а а нису наведени у табеларном прегледу како би избегли 
нежељене појаве и осигурали Вам здрав и безбедан оброк.

Pizza

ПИЦА-ПЕЧЕНА НА КАМЕНУ
Пречник

24 цм 32 цм 51 цм

АТАМАН 460,00 750,00 1,450,00

сос, сир, шунка, печурке, кулен, сланина, пармезан, павлака, кукуруз, оригано, маслине

БАСТАРДА 420,00 650,00 1,300,00

павлака, сир, шунка, печурке, оригано, маслине

МАРГАРИТА 350,00 550,00 1,100,00

сос, сир, оригано, маслине

КАПРИЋОЗА 390,00 600,00 1,200,00

сос, сир, шунка, печурке, оригано, маслине

ДОБРОСА 450,00 700,00 1,400,00

сос, сир, шунка, кулен, феферони, павлака, јаје, печурке

ЂАВОЛЕЗА (одаберите ниво љутине...) 450,00 750,00 1,450,00

наш мега-љути сос, сир, шунка, печурке, кулен, јаје, чили,  
туцана љута паприка, фефероне, оригано, маслине

ФУНГИ-ОПЦИОНО ПОСНА 390,00 600,00 1,200,00

сос, сир, печурке, оригано, маслине

ВЕЗУВИО 390,00 600,00 1,200,00

сос, сир, шунка, оригано, маслине

ВЕГЕТАРИАНА 390,00 600,00 1,200,00

сос, качкаваљ, црни лук, сушени парадајз, паприка, печурке, босиљак, кукуруз, маслине, 
оригано

ПОСНА 390,00 600,00 1,200,00

сос, биљни качкаваљ, црни лук, сушени парадајз, паприка, печурке, босиљак, кукуруз, 
маслине, оригано

ТОННО-OПЦИОНО ПОСНА 450,00 700,00 1,400,00

сос, сир (или биљни сир), туњевина, црни лук (опционо), маслине, оригано

АТЛАНТИДА-OПЦИОНО ПОСНА 480,00 750,00 1,500,00

сос, сир, пармезан, печурке, морски плодови, туњевина, маслине, оригано, кукуруз

мала велика

ПИРОШКА 420,00 600,00

сос, сир, печурке, шунка, павлака, оригано, сусам

ПИРОШКА ЕСАУЛ 470,00 650,00

сос, сир, печурке, кулен, ужичка говеђа пршута, павлака, оригано, сусам

КАЛЦОНА 400,00 600,00

сос, сир, шунка, оригано

ПАНЦЕРОТА 450,00 650,00

сос, сир, шунка, павлака, кулен, жуманце, сусам

ФОКАЋА 350,00

специјално обрађено танко хрскаво тесто с маслиновим уљем, белим луком и босиљком

ЕКСТРА ДОДАЦИ ЗА ПИЦЕ (цена за сваки додатак посебно) 32 цм 51 цм
јаје 60,00 60,00

рукола 90,00 180,00

маслине-павлака-поврће 60,00 120,00

шунка-кулен, сланина, сир, печеница, плодови мора 150,00 250,00

говеђа ужичка пршута, пармезан, свежа моцарела 210,00 380,00

његушки пршут, козији сир, сир са плавом плесни, вргањ 270,00 510,00

наш чувени љути сос (0.2л) 150,00

ИВИЦЕ ПИЦА ПУЊЕНЕ КАЧКАВАЉЕМ 180,00 280,00

ПАРЧЕ ПИЦЕ (КАПРИЋОЗА) за понети/у тањиру 120,00 / 150,00

Oвaj објекaт поседује сертификат
HACCP

(систем безбедности хране)

ПОЛИТИKА БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ

САМОСТАЛНА УГОСТИТЕЉСKА РАДЊА АТАМАН је предузетничка радња чија је 
делатност пружања угоститељских услуга у  оквиру које се припрема и производи храна, 
и обавља низ радних процеса, у вези са пружањем наведених услуга.
Визија Власника угоститељске радње је да и у наредном период својим гостима – 
конзументима, корисницима понуди врхунски квалитет хране, и да разноврсним 
програмима излази у сусрет потребама и очекивањима корисницима услуга
Власник, као и сви запослени у угоститељској радњи  имају циљ да пружају свим 
корисницима, услуге и производе који у потпуности испуњавају законске одредбе за 
безбедност хране. Руководство се у том смислу обавезује да ће спроводити политику 
безбедности хране и да ће се придржавати свих принципа HACCP (Hazard Analysis Crit-
ical Control Point – Анализа опасности у критичним контролним тачкама) система.

Управа је успоставила одређене принципе пословања, ради остваривања горе поменутих 
циљева који се односе на:

• Имплементацију HACCP Система за безбедност хране, који се примењује у свим 
процесима који имају директан или индиректан утицај на квалитет и безбедност 
хране.

• Усаглашавање свих процеса са законским прописима и захтевима HACCP принципа.
• Активно учешће руководства у стварању окружења погодног за стално унапређење 

безбедности производа.
• Улагање у инфраструктуру и савремену производну опрему како би допринела 

ефикаснијем функционосању система и сталном побољшању производних процеса. 
• Вршење сталне контроле производа и процеса у погледу хигијене, добре произвођачке 

праксе и самоконтроле на темељима HACCP принципа како би одстранили све 
ризике по безбедност и здравље гостију.

• Мерење и праћење Kритичних контролних тачкака процеса како би се осигурала 
здравствена исправност, квалитет а самим тим и задовољство наших гостију.

Сви запослени се обавезују да прихватају и развијају културу безбедности хране, дужни 
су да се придржавају свих принципа HACCP система, да их спроводе, доприносећи 
тиме задовољењу највиших захтева безбедности производа.

Власник СУР АТАМАН

__________________________
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сте то нагласити приликом поруџбине како би  Вам понудили алтернативну могућност, односно избацили састојак из јела. Исто тако сте дужни нагласити и 
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АУТОРСКА ПИЦА - PIZZA РОЂЕНА У АТАМАН-У
32 цм 51 цм

ПРЕДЛОГ ПИЦА 800,00 1,600,00

павлака, свежа моцарела, свежи парадајз, ужичка говеђа пршута

4 ФОРМАЂИ 800,00 1,600,00

УКУСНИ, ПРОБРАНО УКЛОПЉЕНИ СИРЕВИ
сос, моцарела, сир са плавом плесни, качкаваљ, фета, маслине, оригано

УЈУЈУ 800,00 1,600,00

БОМБА... БОМБА... БОМБА...
сос, шунка, ужичка говеђа пршута, кајмак, јаје, печурке, маслине

ПАДРИНО 800,00 1,600,00

ВАУ КАКО ЈЕ ДОБРА!!!
сос, сир, сланина, суве шљиве, ужичка говеђа пршута, сир са плавом плесни (или фета), бибер

НЕРВОССО 800,00 1,600,00

ХИТ Италије!!!
моцарела, свежи парадајз, вргањ, шампињони, ужичка говеђа пршута, рукола

АЛФА МУЖЈАК `69 800,00 1,600,00

MAEСТРАЛНО!!!
свежа моцарела, сушени парадајз, маслине, ЊЕГУШКА ПРШУТА, рукола

ЛАПО-ЛАПО 800,00 1,600,00

МОЋНО...
сос, сир, шунка x 2, кулен x 2, сусам, пармезан

ГИЛЕЛА 800,00 1,600,00

ВЕОМА КОНКРЕТНА
сос, сир, шунка, ужичка говеђа пршута, сланина, туц.паприка, шиља

ВАГАБОНДА 800,00 1,600,00

ХИТ ЛЕТА!
наша маринада, сир, сланина, говеђа ужичка пршута, шиља, свежи парадајз, маслине

НАШИ ПОСЕБНИ СПЕЦИЈАЛИТЕТИ
24 цм 32 цм 51 цм

OХЕДОНА 500,00 800,00 1, 600,00

ВРХ!!!
сос, сир, печурке, шунка, сланина, црни лук, ужичка говеђа пршута,  

кулен, павлака, маслине, феферони, оригано

КОНТАДИНА 800,00 1, 600,00

JAK УКУС!
сос, печурке, ужичка говеђа пршута, кулен, босиљак, козији сир!!!

MAГЕСА 800,00 1, 600,00

БЕЗ КОМЕНТАРА
сос, сир, печурке, ужичка говеђа пршута, павлака, сусам, пуњене ивице

КОНФЕТА 800,00 1, 600,00

БЕЗ ГРЕШКЕ 
сос, сир, шунка, сланина, сусам, фета, маслине, пуњене ивице

jeдна величина одговара свима

ЗВЕЗДА 850,00

ПОСЕБАН ОБЛИК И УКУС (НЕПРАВИЛНО ПРАВИЛНА)
сос, сир, сланина, павлака, маслине, његушка пршута, кулен, шунка

ШЉИВОВИЦА 850,00

 OЧЕКУЈТЕ НЕОЧЕКИВАНО!!!
екстремни специјалитет новог укуса-затворено тесто, суве шљиве, шунка,  

кајмак, црни лук, пршута, кулен, сир, јаје, бибер

ЂЕВРЕК 850,00

најукуснији пуњени обод од рупице је наша мала тајна...

ГУЛАШ АТАМАНСКИ 600,00

БЕЗ ПРЕМЦА!!!
наша лепиња, јунетина, сос, пармезан, сир, љуто **САМО JEСEН-ЗИМА**

TOРTИЉA ATAMAНСKA... нова димензија! 350,00

свеже печена тортиља,павлака,зелена салата,парадајз,качкаваљ,а онда по Вашем избору... 
шунка или кулен или печеница.Говеђа ужичка пршута или његушки пршут се доплаћују 90,00 дин.

TOРТИЉА ATAMAНСKA СA ПРШУТОМ 400,00

свеже печена тортиља, павлака, зелена салата, парадајз, качкаваљ, а онда по Вашем избору...  
говеђа ужичка пршута или његушки пршут

НАШЕ УВЕК СВЕЖЕ - УКУСНЕ ОБРОК САЛАТЕ
мaла велика

САЛАТА ATAMAН 500,00 650,00

парадајз, димљени пилећи филе, ицеберг, микс салата, наш дресинг, зелена салата, маслине, црни 
лук, пармезан, фокаћа крутон

САЛАТА ТУНА (може и посна) 500,00 650,00

парадајз, туњевина, микс салата, црни лук, маслине, фокаћа крутон

САЛАТА ди ПАПА (пикантна & хедонистичка) 500,00 650,00

парадајз, његушка или говеђа пршута, микс салата, маслине, лук, пармезан, фокаћа крутон
ЗА СВЕ САЛАТЕ НУДИМО ДРЕСИНГ ПО ВАШЕМ ИЗБОРУ

1. MAСЛИНОВО УЉЕ, ЛИМУН 
2. MAСЛИНОВО УЉЕ, БАЛСАМИКО, ВОРЧЕСТЕР, ЛИМУН 

3. НАШ АТАМАНСКИ ДРЕСИНГ

САЛАТА СЕЗОНСКА 250,00 350,00
парадајз, црни лук, краставац, маслиново уље, фета, крутон, сусам

РУССКИЕ ПЕЉМЕНИ!!!
TРАДИЦИОНАЛНО- KУВАНИ 600,00

служе се с павлаком и бибером

ЗАПЕЧЕНИ - ПО НАШКИ 700,00
са качкаваљем и павлаком

Традиционално, стародавно, национално препознатљиво...

ПAKOВАЊЕ 400гр. **ЗА ПОНЕТИ** 400,00

Ж У Љ Е Н ! ! !
ЗАПЕЧЕНО РУСКО ВРУЋЕ ПРЕДЈЕЛО 480,00

шампињони, димљена пилетина, павлака, зачини, качкаваљ, крутон

У ЧАСТ ГРЧКЕ 
ЕЛЛА-ВРУЋЕ ПРЕДЈЕЛО 470,00

фета,парадајз,качкаваљ,босиљак,крутон,бели лук(по жељи) зелена љута паприка,маслиново уље

мммм... П А Л А Ч И Н К Е
Eурокрем 150,00
Џем 130,00
Meд + oраси (секси палачинка) 160,00
Нутела 180,00
Слана палачинка - сир, сос, шунка, павлака 250,00
Слана палачинка - сир, сос, кулен, павлака 250,00
Ваша слана - 4 састојка по жељи 300,00
Фунги - сир, шунка, печурке, павлака 260,00
НАША ПОСЛАСТИЦА - “ATAMAН” 330,00
палачинка, сладолед ванила, нутела или еурокрем, плазма, вишња, шлаг

EКСТРA ДОДАЦИ ЗА ПАЛАЧИНКЕ (цена за сваки додатак посебно)

шећер-плазма-кикирики-шлаг-мед-џем-еурокрем-кoкoс 30,00
млеко - суво грожђе - лешник - aнанас - oраси - воће -нутела 30,00
сладолед 90,00
пршута - шунка - сир - печеница - кулен 60,00



• Алергија или преосетљивост на храну је реакција организма на неки од састојака хране, сматрајући га страном супстанцом са реакцијом организма на 
промену имунолошког одговора 
• Интолеранција или неподношљивост неке хране и/или њених састојака проузрокована природним или стеченим недостацима у ензимском и 
имунолошком систему за варење хране
Састојци који могу да изазову алергије и/или интолеранције су: (брашно) садржи глутен; Јаја и производи од  јаја; Производи од млека укључујући и 
лактозу; Сенф: слачица и производи од слачице; Kикирики, oраси, семе сусама и производи од кикирикија, ораха и сусама; Печурке, рибе – морски 
производи.

НАПОМЕНА: Уколико вам је позната алергијска реакција, односно интолерантност  на храну или састојке хране, који су у саставу јеловника / мени-а, ДУЖНИ 
сте то нагласити приликом поруџбине како би  Вам понудили алтернативну могућност, односно избацили састојак из јела. Исто тако сте дужни нагласити и 
евентуалну алергијску реакцију или интолерантност и на друге састојке хране из јеловника / мени-а а нису наведени у табеларном прегледу како би избегли 
нежељене појаве и осигурали Вам здрав и безбедан оброк.

• Алергија или преосетљивост на храну је реакција организма на неки од састојака хране, сматрајући га страном супстанцом са реакцијом организма на 
промену имунолошког одговора 
• Интолеранција или неподношљивост неке хране и/или њених састојака проузрокована природним или стеченим недостацима у ензимском и 
имунолошком систему за варење хране
Састојци који могу да изазову алергије и/или интолеранције су: (брашно) садржи глутен; Јаја и производи од  јаја; Производи од млека укључујући и 
лактозу; Сенф: слачица и производи од слачице; Kикирики, oраси, семе сусама и производи од кикирикија, ораха и сусама; Печурке, рибе – морски 
производи.

НАПОМЕНА: Уколико вам је позната алергијска реакција, односно интолерантност  на храну или састојке хране, који су у саставу јеловника / мени-а, ДУЖНИ 
сте то нагласити приликом поруџбине како би  Вам понудили алтернативну могућност, односно избацили састојак из јела. Исто тако сте дужни нагласити и 
евентуалну алергијску реакцију или интолерантност и на друге састојке хране из јеловника / мени-а а нису наведени у табеларном прегледу како би избегли 
нежељене појаве и осигурали Вам здрав и безбедан оброк.

ВРХУНСКИ С Е Н Д В И Ч И
У нашим лепињама које правимо и печемо сами

мали нормални

КАПО ДИ ТУТТИ КАППИ - босс свих сендвича 500,00

наша фокаћо лепиња, сир, његушка пршута, пармезан, павлака, зелена салата, парадајз

СИРОТАНКО 500,00

павлака, сусам, сир, димљени пилећи филе, зелена салата, сир плаве плесни, парадајз

AПОШ 280,00 370,00

павлака, сусам, сир, печеница, сезонско поврће, сос

ПРИМО 260,00 340,00

сир, павлака, шунка, дистане печурке, сусам

УНО 250,00 330,00

павлака, сусам, сир, шунка, сезонско поврће, сос

ДУЕ 260,00 330,00

павлака, сусам, сир, кулен, сезонско поврће, сос

TРE 260,00 340,00

павлака, сусам, сир, сланина, сезонско поврће, сос

КВАТРО 300,00 420,00

павлака, сусам, сир, шунка, кулен, сланина, сезонско поврће, сос

ЋИНКВЕ 320,00 440,00

павлака, сусам, сир, шунка, кулен, сланина, говеђа пршута, сезонско поврће, сос

БАСТАРДО 280,00 360,00

павлака, сусам, сир, шунка, кулен, сезонско поврће, сос

MAЧО 320,00 420,00

сир, ужичка говеђа пршута, црни лук, сезонско поврће, чили, павлака

ЗМАЈАЧО 320,00 420,00

сир, ужичка говеђа пршута, сезонско поврће, пармезан, туц.паприка, павлака

TУНЕ по жељи - ПОСНО 280,00 380,00

сир, туњевина, сезонско поврће, сос, павлака

ЧЕ по жељи - ПОСНО 290,00 390,00

сир, туњевина, сезонско поврће, динстане печурке, павлака

KРЦКО 300,00 370,00

фета, шунка, ораси, кикирики, павлака, сусам, краставци, сос

САМИ 370,00 470,00

лепиња.............. a даље слажете САМИ!!!

JEЛA ПО ПOРУЏБИНИ
ПЕЧУРКЕ НА ЖАРУ 550,00

шампињони, зачини, крутон

ПЕЧУРКЕ ПУЊЕНЕ 700,00

шампињони, сир, шунка, зачини, крутон

OMЛET 290,00

ЕКСТРА ДОДАЦИ ЗА ОМЛЕТ (цена за сваки додатак посебно)

крутон-сир-шунка-кулен-печурке-jaje-кajмак-сланина 60,00

ужичка говеђа пршута 120,00

његушка пршута 150,00

EКСKЛУЗИВНО!!! САМО KOД НAС!!! БАЈКА... 
ЈЕДИНА У СРБИЈИ - ПИЦА СА ЗЛАТОМ.  

ЈЕСТИВИМ ПРАВИМ ЗЛАТОМ 24К

Неке ствари ти једноставно припадају с годинама.
Можеш знати шта тачно хоћеш, али док се „коцкице“ не склопе  

и време не прође-не можеш то имати.
А поготово кад као ми желиш један те исти препознатљив печат укуса изведеног од бирања 

намирница, припреме, обраде, редоследа ређања, начина спремања и наравно руку.
Спретних и „набифланих“ годинама на „тај“ додир који хвала Богу није дат сваком.

Па две различите особе иста два ћевапћића на истом роштиљу не могу исто испећи!!!
И тако...

Ми имамо.
Први у Србији.

Пицу са златом.
Јестивим правим златом.

Правог Човека. Маестро Поп.
На правом месту. У Вашем АТАМАН-у.

Из жеље да Вам омогућимо ново осећање, нећемо Вас замарати технологијом настанка и 
процесом припреме. Слика, појава, укус, цена–све је адекватно свему. И наравно–Ваша 

посебност и сигурност у наше умеће и квалитет.

Тесто, рукола, чери, његушки пршут, качкаваљ, маслине, пармезан, злато, ужичка говеђа 
пршута, печурке, горгонзола, парадајз, 2х Дуњица 0.05 са златом, тартуфи, моцарела, 

димљена пилетина.  
Величина пице 32цм.

Цена – 25.000,00 динара
Резервација – 3 дана раније  

(процедура преузимања злата из трезора).
Резервација важи након уплате.

НОВА ДИМЕНЗИЈА. САВРШЕНСТВО НЕМА КРАЈА.
НАША ЧАРОЛИЈА. НАША БАЈКА.

ВАШЕ УЖИВАЊЕ.СВИ НАВЕДЕНИ ПОДАЦИ СУ ПОДЛОЖНИ ПРОМЕНАМА
MОЛИМО ДА ПРОВЕРИТЕ АКТУЕЛНОСТ ПРИЛИКОМ ПОРУЏБИНЕ



Пицерија “АТАМАН”, на углу улица Јурија Гагарина и Омладинских бригада 
(скретање за Kинезе) у блоку 70, отворена је 2003. године.

Kао и многе друге ствари у Србији, настала је:  
1. ИЗ ИНАТА - да се, првенствено себи, а онда и другима, докаже да се дуго 
ношена жеља може остварити, искуство применити, а знање употребити.

2. ИЗ ЉУБАВИ - без љубави ништа није добро. Без љубави све је потпуно безукусно.
3. ИЗ ЖЕЉЕ - из вечите жеље да се буде јединствен и препознатљив.

ПРОБРАНИ ПРОФЕСИОНАЛЦИ код нас потврђују разлог свог постојања. 
Сви знају шта и како раде, јер је то оно што воле. 

Постоје ситуације у животу када је компромис могућ и пожељан. 
За нас у “АТАМАНУ”, компромис са Глађу не постоји. Ми Глад разумемо.

Пружити укус без компромиса, з а д о б р и т и Глад нашим јединственим производом.  
То је суштина “АТАМАНА”.

За све ове године, код нас се ништа није изменило у постојаном квалитету намирница које 
бирамо, с посебном посвећеношћу и искључиво по принципу  

ЗЧУ3П: ЗДРАВО, ЧИСТО, УKУСНО, ПРАВИЛНО, ПОСТОЈАНО, ПРЕПОЗНАТЉИВО. 
Ништа се није изменило ни у нашем начину припреме, склапању укуса. 

Само смо проширивали нашу ионако богату понуду новим производима,  
сезонским примамљивим експлозијама укуса нових генерација, али поштујемо 

традиционално препознатљив квалитет. То ћемо чинити и убудуће.
Годинама радимо и Вас хранимо. Наши купци постају школарци, средњошколци, студенти, 

активни чланови свих слојева друштва, започињу нове животе.  
НАЈВЕЋЕ НАМ ЈЕ ПРИЗНАЊЕ када из својих животних вртлога сврате до нас да поједу “онај мој 

сендвич”, “ону нашу пицу”, онај ваш гулаш”, “класику моју”,  
“моју палачинкицу”...

Сваки празан тањир после Вас, свака следећа испорука после прве, потврђује разлог нашег 
постојања. Многи су били пре нас. Многи су отворили после нас.  

Многи ће отворити...
АЛИ МИ СМО И ДАЉЕ СА ВАМА! Постали смо и остаћемо бренд на углу. Ви знате где се добро, 

другачије, правилно задовољава Ваша Глад. Ту смо. Или долазимо код Вас.

Ваш Атаман

РАДНО ВРЕМЕ: 
Понедељак, уторак, среда, четвртак: 09.00-24.00 

Петак: 09.00-01.00  Субота: 12.00 - 01.00  Недеља: 14.00 - 24.00

ЦЕЊЕНИ ГОСТИ!!! 
Због закона о радном времену угоститељских објеката у стамбеним зградама и 
драконских казни поруџбине за кухињу се примају лети до 23.30 свим данима. 

Петком и суботом до 00.30. Поруџбине за пиће се примају до 23.40 свим данима. 
Петком и суботом до 00.40. Захваљујемо се на разумевању. Ваш Атаман.

МОГУЋНОСТ ПЛАЋАЊА KАРТИЦАМА И ПРИЛИKОМ ДОСТАВЕ!!!

ВРШИМО БЕСПЛАТНУ ДОСТАВУ НА АДРЕСУ ЗА ПОРУЏБИНЕ ХРАНЕ ПРЕKО 1000 дин!!!

Нови Београд - Бежанијска коса 
Јурија Гагарина 27, локал 47, Нови Београд 

Тел: 011/318-76-47   065/282-62-66


