
 

 

 

СЕНДВИЧИ: 

1. ШУНКА- павлака, шунка, качкаваљ, парадајз (160 дин) 

2. ПЕЧЕНИЦА- павлака, печеница, качкаваљ, парадајз (180 дин) 

3. КУЛЕН- павлака, кулен, качкаваљ, парадајз (190 дин) 

4. ЦЕЗАР- цезар прелив, ајсберг, грилована пилетина, сланина, парадајз 

(220 дин) 

5. FUNGHI- павлака, шампињони, качкаваљ, парадајз (200 дин) 

6. CURRY- кари прелив, пилећи филе, парадајз, ајсберг (210 дин) 

7. PIZZA- павлака, шунка, шампињони, качкаваљ, кечап, оригано (240 

дин) 

8. СЛАНИНИЦА- павлака, сланина, качкаваљ, парадајз (250 дин) 

9. ПРШУТА- павлака, пршута, шампињони, каљкаваљ, парадајз (270 дин) 

 

 



САЛАТЕ: 

1. ЦЕЗАР- грилована пилетина, сланина, ајсберг, крутони, цезар прелив, 

пармезан (270 дин) 

2. МАРЕТИ ВИТАМИНСКА- шаргарепа, кикирики, суво грожђе, маслиново 

уље, сирће () 

 

VERDURE (пасте са поврћем): 

1. AGLIO E OGLIO-бели лук, пеперонћино, пармезан, spaghetti (230 дин) 

2. POMODORO BASILICO- бели лук, пелат сос, босиљак, spaghetti (230 дин) 

3. PESTO GENOVESE-  бели лук, песто сос, бадем, fusilli (240 дин) 

4. ORTOLANA- бели лук, тиквице, патлиџан, паприка, босиљак (260 дин) 

5. FUNGHI- бели лук, шампињони, неутрална павлака, пармезан (260 дин) 

6. VEGETERIANA- бели лук, паприка, тиквице, шаргарепа, соја сос, кари 

(260 дин) 

 

LA MIA PASTA DI CARNE (пасте са месом): 

1. POLLO DI CREMA-бели лук, пилећи филе, неутрална павлака, парадајз, 

пармезан, penne (280 дин) 

2. BOLOGNESE- болоњез сос, пелат сос, пармезан, fusilli (290 дин) 

3. POLLO CON CURRY- бели лук, неутрална павлака, кари, пилећи филе, 

парадајз, пармезан, fusilli (330 дин) 

4. CARBONARA- бели лук, сланина, неутрална павлака, жуманце, 

пармезан, fusilli (330 дин) 

5. AMATRICIANA- бели лук, црвени лук, сланина, босиљак, пелат сос, 

пармезан, spaghetti (330 дин) 

6. PROSCIUTTO- бели лук, тиквице, неутрална павлака, пршута, пармезан, 

penne (330 дин) 



7. AL SHAFFAR- бели лук, шампињони, печеница, горгонзола, неутрална 

павлака, spaghetti (330 дин) 

8. ПОБЕДНИК ГУРМАНСКА-бели лук, кулен, сланина, неутрална павлака, 

пармезан, penne (390 дин) 

 

ЛУЛИ ПАСТЕ: 

1. QUATTRO FORMAGGI- горгонзола, качкаваљ, пармезан, димљени 

сир, неутрална павлака, penne (330 дин) 

2. SPINACI CON POLLO-бели лук, спанаћ, пилећи филе, неутрална 

павлака, пармезан, fusilli (330 дин) 

3. CHILI ORANGE-бели лук, пилећи филе, чили-оранж сос, пармезан, 

penne (370 дин) 

4. MARETTI PASTA- бели лук, сланина, кулен, црвени лук, патлиџан, 

пелат сос, босиљак, пеперонћино, пармезан, spaghetti (370 дин) 

5. ТУНА ПАСТА- бели лук, пелат сос, црвени лук, парадајз, маслине, 

туна, босиљак, spaghetti (370 дин) 

 

 

ЕКСТРА ПРИЛОЗИ: 

ШУНКА (40 дин) ШАМПИЊОНИ (40 дин) КАЧКАВАЉ (40 дин) 

ПЕЧЕНИЦА (50 дин) МАСЛИНЕ (40 дин) ДИМЉЕНИ СИР (50 дин) 
ПИЛЕТИНА (50 дин) ПАРАДАЈЗ (50 дин) ПАРМЕЗАН (50 дин) 

СЛАНИНА (50 дин)  ГОРГОНЗОЛА (70 дин) 
ПРШУТА (70 дин)   

  

 

 

 



РИЖОТО: 

1. РИЖОТО КАРИ- бели лук, пилећи филе, неутрална павлака, кари, 

парадајз, пиринач (320 дин) 
2. ПИЛЕЋИ НОАЗЕТ-пилећи филе, бело вино,  шампињони, неутрална 

павлака, соја сос, сенф, пиринач (350 дин) 

 

ПАЛАЧИНКЕ СЛАТКЕ: 

1. НУТЕЛА (160 дин) 

2. ЕУРОКРЕМ (140 дин) 

3. ЏЕМ  (120 дин) 

 

ЕКСТРА ПРИЛОЗИ: 

ПЛАЗМА (20 дин) БАДЕМ (50 дин) ВИШЊА (50 дин) 

ОРАСИ (40 дин) СУВО ГРОЖЂЕ (40 дин) БАНАНА (40 дин) 
ЛЕШНИК (50 дин) МАЛИНА (70 дин) НУТЕЛА (70 дин) 

ЕУРОКРЕМ (50 дин)   

 

 

ПАЛАЧИНКЕ СЛАНЕ: 

1. ШУНКА, павлака, качкаваљ (210 дин) 

2. ПЕЧЕНИЦА, павлака, качкаваљ (230 дин) 

3. КУЛЕН, павлака, качкаваљ (230 дин) 

4. ПРШУТА, павлака, качкаваљ (250 дин) 

 

- 



ПИЋА: 

1. AQUA VIVA 0,5л (80 дин) 

2. КИСЕЛА ВОДА  0,5л (80 дин) 

3. COCA-COLA  0,33л (100 дин) 

4. FANTA 0,33 л (100 дин) 

5. SCHWEPPES – BITTER LEMON 0,33 л (120 дин) 

6. GUARANA 0,25л (140 дин) 

7. ПИВО ЗАЈЕЧАРСКО лименка 0,5л (120 дин) 


