:OBANOV ODMOR
ЧОБАНСКИ КАНАПЕИ (мешано)

2300 ДИН/КГ (40 ком)

1

говеђа пршута
суџук
дуван чварци
ролована прасетина
ролована јагњетина
ролована телетина
ролована пилетина
основни намаз: кајмак или фета сир

ПОСНИ КАНАПЕИ 1 (мешано)

2

2100 ДИН/КГ (40 ком)

поврће
сиреви
салата од шампињона
салата од црвеног купуса
салата од целера
салата од мешаног поврћа
салата цвекла сир
сир са кикирикијем

2800 ДИН/КГ (30 ком)

3850 ДИН/КГ (40 ком)

димљени лосос
кавијар
салата од туњевине
путер кикирики
дагње
рибљи штапићи у умаку

корпице са руском салатом (мин 1 кг)
корпице са пилећом салатом (мин 1 кг)
корпице са салатом од печурака (мин 1 кг)
корпице са говеђом салатом (мин 1 кг)
корпице са урнебес салатом (мин 1 кг)
корпице са сиром и сусамом (мин 1 кг)
корпице са салатом од туњевине (мин 1 кг)
корпице са сиром и лешником (мин 1 кг)

ДЕЧЈИ КАНАПЕИ – СЕНДВИЧИ

1200 ДИН/КГ (80 ком)

каприћоза
везувио
маргарита

пита са месом - 1500 дин/кг
пита са сиром
пита са печуркама
пита са зељем
пита са кромпиром
пита са празилуком
пита са купусом
пита са вишњама, пита са јабукама

ролована шунка
рафаело
чери, фета, качкаваљ
маслине фета
пилеће куглице
пилећи ролат

КАНАПЕИ КОРПИЦЕ И КРОФНИЦЕ 2400 ДИН/КГ (30-35 ком)

пингвини
бубамаре
лептири
печуркице

ПИТЕ (минимум 1 кг по врсти)

2750 ДИН/КГ (45 ком)

ПОСНИ КАНАПЕИ 2 (мешано)

ВЕГЕТАРИЈАНСКИ КАНАПЕИ (мешано) 2000 ДИН/КГ (40 ком)

МИНИ ПИЦЕ

2550 ДИН/КГ (45 ком)

мини сендвичи 8 врста (пршута, шунка, суџук
+ 2 врсте салата)

паштета од туне
крокети
путер кикирики
туњевина салата
гриловано поврће

ДЕЧЈИ КАНАПЕИ – ФИГУРЕ

СПЕЦИЈАЛНИ КАНАПЕИ (мешано)

печеница
шунка
млечни намаз
качкаваљ
багет
тост

КИФЛИЦЕ (мин 1 кг по врсти)

1300 ДИН/КГ

1850 ДИН/КГ (24 ком)

1300 ДИН/КГ (30-35 ком)

кифлице са сиром
кифлице са шунком
кифлице са зељем
кифлице са џемом
кифлице са еурокремом
кифлице са маком

ПРОЈИЦЕ (минимум 1 кг по врсти)
посне пројице
пројице са сиром
пројице са чварцима
проја са спанаћем

1000 ДИН/КГ

:OBANOV ODMOR
МЕЗЕ 1 – ЧОБАНСКИ ПЛАТО

2700 ДИН/КГ

говеђа пршута
печеница
суџук
дуван чварци
димљени врат

РОШТИЉ – МЕШАНО МЕСО
ћевапи
ражњићи
вешалице
пилеће бело месо
домаћа кобасица
гурманске бомбице

МЕЗЕ 2

2700 ДИН/КГ

пршута
кулен
димљени врат
кајмак
сир

РОЛОВАНО ПЕЧЕЊЕ (ОТКОШЋЕНО, БЕЗ НАДЕВА)
ролована прасетина
ролована јагњетина
ролована јаретина
ролована телетина
ролована пилетина

МЕЗЕ 3 – БЕЛИ МРС

1850 ДИН/КГ

прасетина
јагњетина
јаретина

РОЛАТИ (минимум 1 кг по ролату) 1700 ДИН/КГ (28 ком)

ОСТАЛО

зелени ролат
(спанаћ, намаз, качкаваљ, пршута)
црвени ролат
(ајвар, намаз, качкаваљ, јаја)
бели ролат
(намаз, качкаваљ, шаргарепа, шунка)
натурал црвени ролат
(цвекла, сир, краставац)

поховане паприке
пихтије
поховане печурке
поховане палачинке
поховани качкаваљ
поховане пилеће куглице
ћуфтице у павлаци
пуњена јаја
слане торте
слани јежеви
грисини са пршутом
пекарски кромпир
гриловано поврће

САЛАТЕ (минимум 1 кг по салати)
1350 дин/кг
1700 дин/кг
1900 дин/кг
1500 дин/кг
1300 дин/кг
1300 дин/кг
1300 дин/кг
1200 дин/кг
1450 дин/кг
1000 дин/кг
1350 дин/кг
1050 дин/кг
1050 дин/кг
2100 дин/кг
1350 дин/кг
900 дин/кг
1100 дин/кг

3600 дин/кг
4550 дин/кг
4550 дин/кг
4800 дин/кг
2640 дин/кг

ПЕЧЕЊЕ

4 врсте сира
кајмак

руска салата
пилећа салата
говеђа салата
мимоза салата
урнебес салата
печурке салата
сир-сусам салата
кукуруз-павлака салата
грчка салата
тартар салата
туњевина салата
кромпир салата
цвекла салата
шведска салата
шопска салата
купус салата
витаминска салата

2000 ДИН/КГ

2400 дин/кг
3100 дин/кг
3100 дин/кг

1300 дин/кг
1400 дин/кг
1300 дин/кг
220 дин/ком
2000 дин/кг
1600 дин/кг
1600 дин/кг
1100 дин/кг
1750 дин/кг
2750 дин/кг
4500 дин/кг
1000 дин/кг
1650 дин/кг

Молимо наше клијенте да поруџбине заказују
најкасније 2 дана унапред
Минимум за испоруку зависи од локације
8.000 - 14.000 дин

www.cobanovodmor.com

062 628 016 - 065 2450 947 - 011 2450 947

