ПИЦА-ПЕЧЕНА НА КАМЕНУ
24 цм

Пречник
32 цм

51 цм

АТАМАН

500.00 800.00 1,500.00

БАСТАРДА

420.00 650.00 1,300.00

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

МАРГАРИТА

350.00

КАПРИЋОЗА

400.00 600.00 1,200.00

ДОБРОСА

450.00 700.00 1,450.00

ЂАВОЛЕЗА (одаберите ниво љутине...)

500.00 800.00 1,550.00

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

550.00 1,100.00

ФУНГИ-ОПЦИОНО ПОСНА

400.00 600.00 1,200.00

ВЕЗУВИО

400.00 600.00 1,200.00

ВЕГЕТАРИАНА

400.00 600.00 1,200.00

ПОСНА

400.00 600.00 1,200.00

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

ТОННО-OПЦИОНО ПОСНА

450.00 700.00 1,400.00

АТЛАНТИДА-OПЦИОНО ПОСНА

500.00 800.00 1,600.00

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

НАШЕ УВЕК СВЕЖЕ - УКУСНЕ ОБРОК САЛАТЕ
500.00

650.00

САЛАТА ТУНА (може и посна)

500.00

650.00

САЛАТА ди ПАПА (пикантна & хедонистичка)

500.00

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

парадајз, туњевина, микс салата, зелена салата, рукола, пармезан,
црни лук, маслине, фокаћа крутон

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

САЛАТА СЕЗОНСКА

470.00

650.00

КАЛЦОНА

400.00

600.00

ПАНЦЕРОТА

450.00

650.00

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

ФОКАЋА

РУССКИЕ ПЕЉМЕНИ!!!

24 цм

32 цм

51 цм

60.00 60.00 60.00
90.00 180.00 270.00
30.00 60.00 120.00
60.00 90.00 190.00
90.00 150.00 270.00
90.00 270.00 390.00
120.00 270.00 390.00
150.00
120.00 190.00 290.00
120.00 / 150.00
32 цм

павлака, свежа моцарела, свежи парадајз, ужичка говеђа пршута

4 ФОРМАЂИ

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

УЈУЈУ

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

ПАДРИНО

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

Традиционално, стародавно, национално препознатљиво...

ЖУЉЕН!!!

500.00

ЗАПЕЧЕНО РУСКО ВРУЋЕ ПРЕДЈЕЛО

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

160.00
180.00
130.00
160.00
180.00
250.00
250.00
300.00
260.00
330.00

Руски крем
Џем
Meд + oраси (секси палачинка)
Нутела
Слана палачинка - сир, сос, шунка, павлака
Слана палачинка - сир, сос, кулен, павлака
Ваша слана - 4 састојка по жељи
Фунги - сир, шунка, печурке, павлака
НАША ПОСЛАСТИЦА - “ATAMAН”
палачинка, сладолед ванила, нутела или еурокрем, плазма, вишња, шлаг

EКСТРA ДОДАЦИ ЗА ПАЛАЧИНКЕ
(цена за сваки додатак посебно)

850.00 1,600.00

млеко - суво грожђе - лешник - oраси - воће - нутела
сладолед
пршута - шунка - сир - печеница - кулен - руски крем

850.00 1,600.00
850.00 1,600.00

СЛАДОЛЕД!!!БАЋИО!!!ГЕЛАТТО!!!НАЈБОЉИ!!!
ВАНИЛА, БАЋИО, ЛЕШНИК, ЦРНА ЧОКОЛАДА, ОРАХ, ЈАГОДА,
БАНАНА-ПЛАЗМА, СТРАЋАТЕЛА, ЛИМУН-БОСИЉАК

моцарела, свежи парадајз, вргањ, шампињони,
ужичка говеђа пршута, рукола

АЛФА МУЖЈАК `69

850.00 1,600.00

MAEСТРАЛНО!!!

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

ЛАПО-ЛАПО
МОЋНО...

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

ГИЛЕЛА

850.00 1,600.00
850.00 1,600.00

ВЕОМА КОНКРЕТНА

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

ВАГАБОНДА
ХИТ ЛЕТА!

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

a лa MИЦА !!!

ИЗУЗЕТНИЦА, ТАНКИЦА, УКУСНИЦА

850.00 1,600.00
850.00 1,600.00

НАШИ ПОСЕБНИ СПЕЦИЈАЛИТЕТИ
24 цм

550.00

КАПО ДИ ТУТТИ КАППИ

32 цм

СИРОТАНКО

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

850.00 1, 600.00

сос, сир, печурке, шунка, сланина, црни лук, ужичка говеђа
пршута, кулен, павлака, маслине, феферони, оригано

КОНТАДИНА

850.00 1, 600.00
850.00 1, 600.00

JAK УКУС!

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

MAГЕСА

БЕЗ КОМЕНТАРА

850.00 1, 600.00

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

КОНФЕТА

850.00 1, 600.00

БЕЗ ГРЕШКЕ

ПРИМО

260.00

340.00

УНО

250.00

330.00

ДУЕ

260.00

330.00

TРE

260.00

340.00

КВАТРО

300.00

420.00

ЋИНКВЕ

320.00

440.00

БАСТАРДО

280.00

360.00

MAЧО

320.00

420.00

ЗМАЈАЧО

320.00

420.00

TУНЕ по жељи - ПОСНО

280.00

380.00

ЧЕ по жељи - ПОСНО

290.00

390.00

KРЦКО

300.00

370.00

САМИ

370.00

470.00

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

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

сир, ужичка говеђа пршута, црни лук, сез. поврће, чили,
павлака
сир, ужичка говеђа пршута, сезонско поврће, пармезан,
туц. паприка, павлака
сир, туњевина, сезонско поврће, сос, павлака
сир, туњевина, сезонско поврће, динстане печурке, павлака
фета, шунка, ораси, кикирики, павлака, сусам, краставци, сос
лепиња.............. a даље слажете САМИ!!!

jeдна величина одговара свима

OЧЕКУЈТЕ НЕОЧЕКИВАНО!!!
екстремни специјалитет новог укуса-затворено тесто, суве
шљиве, шунка, кајмак, црни лук, пршута, кулен, сир, јаје, бибер

ЂЕВРЕК

најукуснији пуњени обод од рупице је наша мала тајна...
БЕЗ ПРЕМЦА!!!

850.00

JEЛA ПО ПOРУЏБИНИ

850.00

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

СВИ НАВЕДЕНИ ПОДАЦИ СУ ПОДЛОЖНИ ПРОМЕНАМА

ПЕЧУРКЕ ПУЊЕНЕ

700.00

OMЛET

290.00

jaje x 3, кaчкаваљ, зачини + крутон

350.00
400.00

600.00

шампињони, сир, шунка, зачини, крутон

600.00

свеже печена тортиља, павлака, зелена салата, парадајз, качкаваљ,
а онда по Вашем избору... шунка или кулен или печеница.

ПЕЧУРКЕ НА ЖАРУ

шампињони, зачини, крутон

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

TOРTИЉA ATAMAНСKA... нова димензија!

500.00
370.00

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

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

500.00

280.00

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

550.00

нормални

AПОШ

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

мали

- босс свих сендвича
наша фокаћо лепиња, сир, његушка пршута, пармезан,
павлака, зелена салата, парадајз

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

наша маринада, сир, сланина, говеђа ужичка пршута, шиља, лук,
сусам, сушени парадајз, пармезан, маслине

TOРТИЉА ATAMAНСKA СA ПРШУТОМ

250.00

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

ШЉИВОВИЦА

30.00
30.00
60.00
90.00

шећер - плазма - кикирики - шлаг - мед - џем - еурокрем - кoкoс

850.00 1,600.00

ХИТ Италије!!!

ГУЛАШ АТАМАНСКИ

420.00

ПAKOВАЊЕ 400гр. **ЗА ПОНЕТИ**

6-8% масти у млечним • 60-70% свежег воћа у воћним

НЕРВОССО

ВРХ!!!

800.00

са качкаваљем и павлаком

51 цм

850.00 1,600.00

ПРЕДЛОГ ПИЦА

OХЕДОНА

ЗАПЕЧЕНИ - ПО НАШКИ

служе се с павлаком и бибером

мммм... П А Л А Ч И Н К Е

АУТОРСКА ПИЦА - PIZZA РОЂЕНА У АТАМАН-У

САВРШЕНИ СКЛОП!!!
сос, сир, ужичка говеђа пршута, кулен, печеница, свежа
моцарела, чери, рукола, пармезан

700.00

Eурокрем

ЕКСТРА ДОДАЦИ ЗА ПИЦЕ (цена за сваки додатак посебно)
јаје
плодови мора, туњeвина
маслине-павлака-поврће, феферони
рукола, печурке, кајмак, фета
шунка-кулен, сланина, сир, печеница, сушени парадајз
говеђа ужичка пршута, пармезан, свежа моцарела
његушки пршут, козији сир, сир са плавом плесни, вргањ
наш чувени љути сос (0.2 л)
ИВИЦЕ ПИЦА ПУЊЕНЕ КАЧКАВАЉЕМ
ПАРЧЕ ПИЦЕ (КАПРИЋОЗА) за понети/у тањиру

РИСПЕТТО

TРАДИЦИОНАЛНО- KУВАНИ

350.00

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

350.00

парадајз, црни лук, краставац, маслиново уље, фета, крутон, сусам

600.00

ПИРОШКА ЕСАУЛ

650.00

парадајз, говеђа пршута, микс салата, зелена салата, рукола,
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

велика

420.00

ПИРОШКА

велика

САЛАТА ATAMAН

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

мaла

EКСТРA ДОДАЦИ ЗА ОМЛЕТ
(цена за сваки додатак посебно)
крутон-сир-шунка-кулен-печурке-jaje-сланина, поврће, печеница
кајмак, фета
његушка пршута, ужичка говеђа пршута

60.00
90.00
150.00

MОЛИМО ДА ПРОВЕРИТЕ АКТУЕЛНОСТ ПРИЛИКОМ ПОРУЏБИНЕ

