
Мешавина од зелена салата, рукола,  краставица, ,
шери домати, 

печурки  
пченка, зачинета со дресинг од маслиново ,масло

 балсамико и кромид. 

Две јајца, домат, пиперка, кромид, лук,
магдонос, сервиран со парче овчо сирење
и топло печено лепче.

ПИЛЕШКА / СВИНСКА

- со јајце

- со кашкавал 

- со јајце и кашкавал

ТОСТ ЈАЈЦЕ 

Кашкавал, шунка, јајце, кечап, сервирано 
со помфрит и салата.

МЕЗЕ САЛАТА

Мешавина од зелена салата, зелка, морков, црвена пиперка, пченка, 
краставица, домат, пршута. Зачинето со балсамико крем и коктел сос, 
сервирано со топло лепче.

СИРЕЊЕ А ЛА ТОРО 

Сирење на скара со сланина.

ОВЧО СИРЕЊЕ

МЕЗЕ ДАСКА

Богато сервирана даска со помфрит со сирење, 

панирани прстени од кромид, пилешки прсти, панирана 

зденка, спеки, тиквички, полнети печурки.

ТОРО ДАСКА

Богато сервирана даска со свинска колбасица, мали 

плескавици, пилешки прсти, прстени од паниран 

кромид, полнети печурки, пилешки крилца, полнета 

пиперка, тиквички, сланина чипс, лепчиња со кајмак

 

пченка

СПЕКИ

Парчиња пилешки стек завиткани во кашкавал и 
сланина.

СЛАНИНА ЧИПС

КРУШЕВСКИ КОЛБАС

СЕЗОНСКА САЛАТА

ТУРСКИ ПОЈАДОК за 2-4 особи

Различни видови на сувомеснати, 

кашкавал и сирење, домат, краставица, 

маслинки, варено јајце, омлет со кулен, 

топли лепчиња, мали мекици и благи и 

солени намази. 

.



ПОЛНЕТ ПИЛЕШКИ СТЕК

Пилешки стек полнет со кашкавал и сланина.

Сервирано со зеленчук и помфрит.

pink

ГРЧКО РЕБРО
Свинско ребро, ориз, компир чипс, шпански сос.

Мариниран свински врат, припремен на домашен 
начин, сервиран со зеленчук и помфрит.

ПИРИ ПИРИ
Пилешки карабатак во соја сос, со помфрит и ориз. 

ШАРСКА
Плескавица со кашкавал, сервирано со помфрит и 

шпански сос.

МЕШАНА СКАРА
Плескавица, карабатак, кременадла, пушено 

свинско ребро, ориз и помфрит.

Aква Вива 0,25/0,75

/ 0 75

 

Кромбахер Пи

Smooth

лс

Мускат Темјаника 0,75

ТЕЛЕШКИ КРЕМЕН

РАМСТЕК

ОТВОРЕНО РЕБРО

ДАЛИ
Сервирано со помфр

Јунешки рамстек, помфрит, ориз,

зеленчук, шпански сос

Свинско ребро, помфрит, ориз, зеленчук, 

шпански сос

ит и ориз.

Лозова VS

Св.Трифун
Winemakes Selection

Carmenere 

РАЖНИЌ ОД МЕШАНО МЕСО 

И ЗЕЛЕНЧУК
Сервирано со помфрит

SALCHICHA
Домашна пикантна колбасица, сервирано со 
компир чипс и шпански сос.

COSTILLAS AHUMADAS
Деликатесно пушено свинско ребро, сервирано 
со помфрит и шпански сос


