
-кувана јела-
- Српски доручак 300,00 рсд
(3 јаја на око, сланина, сир, ајвар)

- Италијански доручак 300,00 рсд
(омлет у тортиљи, шунка, качкаваљ,
павлака, кисели краставчићи)
- Француске прженице 300,00 рсд
(шунка, качкаваљ, павлака, кечап)
- Клуб сендвич 350,00 рсд
(тост, пилетина, дресинг, салата,
јаје, помфрит)
Оброк салата 400г
- Туна салата 400,00 рсд
(туњевина, ајсберг, црвени лук,
краставчићи, маслиново уље, лимунов сок)
Рижото 400г
- Рижото поврће 350,00 рсд
(паприка, тиквица, печурке, пелат)
- Рижото пилетина 350,00 рсд
(горгонзола, неутрална павлака)
Паста 400г
- Карбонара 350,00 рсд
(сланина, пармезан, јаје,
неутрална павлака, бели лук, оригано)

Додаци
- Сомун 30,00 рсд
- Помфрит 150г 120,00 рсд
- Пекарски кромпир 100г 50,00 рсд
- Пире кромпир 100г 60,00 рсд
- Пиринач  100г 50,00 рсд
- Гриловано поврће 100г 70,00 рсд
- Спанаћ  100г 70,00 рсд
- Блитва и кромпир 100г 60,00 рсд
Салате 150г
- Парадајз 80,00 рсд
- Краставац 50,00 рсд
- Зелена салата 50,00 рсд
-  Купус 50,00 рсд
- Шопска 150,00 рсд
- Печена слатка паприка ком 70,00 рсд
- Цвекла 60,00 рсд
- Витаминска 70,00 рсд
Супе и чорбе 0,3 л
- Телећа чорба                                      220,00 рсд                                                                                         
- Бистра супа 150,00 рсд
- Потаж дана 180,00 рсд
- Пилећа бела чорба 200,00 рсд

Главна јела 450г 650г

- Пасуљ (димљено месо/кобасица) 350,00 рсд 500,00 рсд
- Пребранац (посни/кобасица) 350,00 рсд 500,00 рсд
- Батак са прилогом 350,00 рсд 500,00 рсд
- Паприкаш (пилетина/свињетина) 350,00 рсд 500,00 рсд
- Мусака (кромпир/тиквице) 380,00 рсд 550,00 рсд
- Мућкалица (свињска) 380,00 рсд 550,00 рсд
- Пуњена паприка/тиквица 380,00 рсд 550,00 рсд
- Боранија (пилетина) 380,00 рсд 550,00 рсд
- Грашак (пилетина) 380,00 рсд 550,00 рсд
- Ћуфте у парадајз сосу 380,00 рсд 550,00 рсд
- Фаширане шницле 380,00 рсд 550,00 рсд
- Врат у дунсту 380,00 рсд 550,00 рсд
- Пилећи соте 380,00 рсд 550,00 рсд
- Сарма (купус/зеље) 400,00 рсд 570,00 рсд
- Сладак купус (јунетина) 400,00 рсд 570,00 рсд
- Гулаш (јунетина) 420,00 рсд 600,00  рсд
- Ловачке шницле (јунетина) 420,00 рсд 600,00  рсд
- Грашак (јунетина) 420,00 рсд 600,00  рсд

Јела по поруџбини/Специјалитети

- Бечка шницла (пире/веџис)  400,00 рсд
- Грилована пилетина (пире/помфрит)  380,00 рсд
- Карађорђева шницла (помфрит)  450,00 рсд
- Хрскава пилетина са сусамом (помфрит)  380,00 рсд
- Париске шницле (пире/веџис)  400,00 рсд
- Сарајевски ћевапи (помфрит)  380,00 рсд
- Пуњена пилетина (веџис)  450,00 рсд


