
690

690

690

690

690

790

890

Балканска Аутентична Кухиња

Уз чашу доброг вина и традиционалним класицима, уживајте у укусима 
аутентичне балканске кухиње у пријатној атмосфери нашег ресторана! 

РЕСТОРАН

ЗА ПОЧЕТАК

Све цене су у динарима и укључују ПДВ 

Запечене штрукле / алерген
(гратинирана пита запечена са пармезаном и ароматичним милерамом)

Димљени терин / алерген                                                                                                       
(модификоване традиционалне пихтије од димљене буткице са реном)

Трљаница / алерген                                                                                                               
(зрели крављи сир, печена паприка, љута паприка, празилук)

Паштета од пилеће џигерице / алерген                                                                        
(са препеченим хлебом, ароматизованим путером и сосом од 
 дивљих трешања)

Крокети од печене паприке / алерген                                                                           
(мали залогаји од похованог зрелог сира са печеном паприком, тартар сос)

Крашки залогај / алерген                                                                                              
(хрскави препечен хлеб, љутеница, суви крашки врат, зрели крављи сир)

Златиборски поздрав                                                                                                                
(домаћа проја, паштета од чварака, ајвар, сланина од мангулице, 
ужичка пршута, бели сир, парадајз)

Селекција сирева  / алерген                                                                              
(гостиљски сир, козји сир, зрели крављи сир, димљени сир, суво воће,
сос од шумског воћа)

1190



Почетак за двоје / алерген                                                                                               
(његушки пршут, сушени говеђи рамстек, љутеница, кајмак, димљене
 пихтије, гостиљски сир, домаћа проја, козји сир у мирисном биљу)

1890

490
570
570

390
490
570
570

190
190
190
190

Сува печеница 100г                                                                                         
Његушки пршут 100г                                                                                     
Говеђи суви рамстек 100г                  

Зрели крављи сир 100г                                                                                             
Сјенички сир 100г                                                                                                               
Гостиљски сир 100г                                                                                
Козји сир у мирисном биљу 100г                                                                              

Домаћа проја са сиром                
Врући сомунчићи                           
Интегрална векна                         
Корпа хлеба                                   

Нешто као Цезар / алерген                                                                                                                                 
(ајсберг, зелена салата, препечени крутони, похована пилетина,
 пармезан, Цезар дресинг)

Цвекла са козјим сиром, орасима и јабуком / алерген                                                                                
(ајсберг, рукола, чери парадајз, тостирани ораси)

Гриловани козји сир са шумским воћем / алерген                                                                                        
(са свежим поврћем и препеченим хлебом, прелив од шумског воћа)

990

990

990

ИЗМЕЂУ РУЧКА

Све цене су у динарима и укључују ПДВ 



990

990

990

1190

Истарски класик / алерген                                                                                        
(пене и рагу од шумских печурака са рузмарином, запечени козји сир)
                                                                                                        
Златиборске њоке / алерген                                                                                           
(са златиборском панчетом, парадајзом, пестом од сремуша и
 гостиљским сиром)

Млинци са кајмаком и димљеном буткицом / алерген                                          
(запечени млинци у сосу од зрелог кајмака и димљене буткице)

Шумадијска рапсодија / алерген     
(широки резанци у сосу од пармезана и тартуфа са пршутом и сиром)

НАША ТЕСТЕНИНА

Супа дана                                                                                                                
Телећа чорба са милерамом / алерген                                                                 
Домаћа супа са јунећим месом и кнедлама од гриза / алерген                              
Крем чорба од шумских печурака и рузмарина / посно / алерген  
/ вегетаријанско

380
410
410
410

СУПА

Све цене су у динарима и укључују ПДВ 



Комплет лепиња са печеницом / алерген                                                                                                        
(лепиња запечена са сафтом од телећег печења, кајмаком и јајима, 
 по жељи се додаје и печеница)

Ћевапи на тортиљи / алерген                                                                                               
(10 ћевапа, сочна тортиља, помфрит и салса од црвеног лука) 

Карађорђева шницла  / алерген                                                                                                         
(две пилеће Карађорђеве шницле са помфритом и тартар сосом) 

Шефовска пљескавица 390 г / алерген                                                                       
(на ужичкој лепињи са ајваром и кајмаком)

Споро печена телећа ребра / алерген                                                                           
(печена телећа ребра на традиционални начин са пекарским 
кромпиром и кајмаком)

Јагњетина под сачем  / алерген                                                                                     
(традиционална јагњетина печена у земљаној посуди сервирана са 
 пекарским кромпиром)

750

1290

1490

1490

1890

1890

ТРАДИЦИЈА НА ТАЊИРУ

Све цене су у динарима и укључују ПДВ 



990

1290

1290

1390

1390

1490

1490

САМО ЗА ВАС
Цепкана свињска буткица  / алерген                                                               
(димљена цепана буткица у сосу од рена, сочна тортиља, кромпир)

Слатка ролада  / алерген                                                                                        
(пилеће груди хрскаве са слатко-љутим сосом и младим кромпирићима)

Балканска пикантерија / алерген                                                                                                                                                    
(гурмански уштипак са кромпиром на кајмаку и кајмак сосом)   

Ћурећа ролница са лешником / алерген                                                                         
(ћурећи филе пуњен његушком пршутом и козјим сиром у хрскавој
кори од лешника)

Глазирана ребра / алерген                                                                                                        
(печена свињска ребра са глазуром од парадајза, пиреом од кромпира и 
хрскавим луком)

Босански рибић  / алерген                                                                                                       
(гратинирани рибић са сиром, сотирано поврће са парадајзом, кисели лук)

Дивљи врат  / алерген                                                                                                                                                                                  
(14 сати куван врат са пиреом од кромпира, пармезана и дивљег 
белог лука - сос од дивљих вргања)

Македонски шиш ћевап  / алерген                                                                
(шиш ћевап са пршутом, димљеним сиром на сочном тесту 
са сатарашом и салсом од парадајза и лука)

Макарске ћуфте / алерген 
(Мини ћуфте са вргањима и зрелим сиром у сосу од печене
паприке и парадајза са домаћим њокама)                                                                                                               

1590

1490

Све цене су у динарима и укључују ПДВ 



Цепкана свињска буткица  / алерген                                                               
(димљена цепана буткица у сосу од рена, сочна тортиља, кромпир)

Слатка ролада  / алерген                                                                                        
(пилеће груди хрскаве са слатко-љутим сосом и младим кромпирићима)

Балканска пикантерија / алерген                                                                                                                                                    
(гурмански уштипак са кромпиром на кајмаку и кајмак сосом)   

Ћурећа ролница са лешником / алерген                                                                         
(ћурећи филе пуњен његушком пршутом и козјим сиром у хрскавој
кори од лешника)

Глазирана ребра / алерген                                                                                                        
(печена свињска ребра са глазуром од парадајза, пиреом од кромпира и 
хрскавим луком)

Босански рибић  / алерген                                                                                                       
(гратинирани рибић са сиром, сотирано поврће са парадајзом, кисели лук)

Дивљи врат  / алерген                                                                                                                                                                                  
(14 сати куван врат са пиреом од кромпира, пармезана и дивљег 
белог лука - сос од дивљих вргања)

Македонски шиш ћевап  / алерген                                                                
(шиш ћевап са пршутом, димљеним сиром на сочном тесту 
са сатарашом и салсом од парадајза и лука)

Макарске ћуфте / алерген 
(Мини ћуфте са вргањима и зрелим сиром у сосу од печене
паприке и парадајза са домаћим њокама)                                                                                                               

Његушки стек 390 г / алерген 
(његушки пршут,  димљени сир, сланина, сос од печурака и 
рестовани кромпир) 

Јагњећа буткица / алерген 
(12 сати кувани јагњећи пикљеви у земљаној посуди у црвеном вину 
са грчким кромпиром) 

Бифтек таљата у сосу од пармезана 300 г / алерген 
(комадићи бифтека у сосу од пармезана са пастом од тартуфа, млади 
кромпирићи) 

Бифтек 300 г 
(са грилованим поврћем) 

Бифтек у мирисном уљу 300 г / алерген 
(маслиново уље са балзамичним сирћетом и мирисним биљем, 
пекарски кромпир са пармезаном)

Балканска селекција за двоје / алерген
(мини пилећа Карађорђева, гурмански уштипак, сува ребра, дивљи 
кромпир, слатко љуто пиле, млади кромпирићи, кисели лук)

1690

1990

2490

2690

2690

2890

Све цене су у динарима и укључују ПДВ 



350
350
350
350

390
390
390

410
410

180
180

Парадајз                                                                    
Краставац                                                                 
Микс зелених салата                                            
Купус салата
                                                          
Парадајз са сиром                             
Цвекла са кремом од рена           
Пролећна салата                              

Шопска салата                                 
Ајсберг купус, рукола, чери            

Свежа љута паприка                     
Печена љута паприка                  

1490

1750

1890

890 / 990ГОТОВО ЈЕЛО

Питајте вашег конобара за препоруку 

СВЕЖЕ САЛАТЕ

КО ВОЛИ РИБУ
Пастрмка / алерген                              
(филет пастрмке са топлом салатом од кромпира и црвеног
 лука  - салса од сремуша)

Димљени шаран  / алерген                  
(филет димљеног шарана са далматинском гарнитуром и 
 тршћанским преливом) 

Лосос / алерген      
(Филе лососа са рататули поврћем и глазираним чери парадајзом)

СВАКИ ДАН

Све цене су у динарима и укључују ПДВ 



320
350
350
390
490

Помфрит
Кромпир пире
Веџис кромпир
Ароматични млади кромпирићи
Гриловано поврће

350
350
350
350
400

Кисели купус
Печена белолучена паприка
Кисела паприка
Туршија
Ајвар

ПРИЛОЗИ

СЕЗОНСКЕ САЛАТЕ

Све цене су у динарима и укључују ПДВ 



690

690

690

690

690

790

890

1190

Authentic Balkan Cuisine  

With a glass of good wine and traditional classics, enjoy the tastes of authentic
Balkan cuisine in the cozy atmosphere of our restaurant! 

RESTAURANT

THE BEGINNING 
Oven baked "Štrukli" / allergen          
(gratinated cheese pie with parmesan and aromatic sour cream)

Smoked terrine / allergen
(traditional meat jelly with smoked pork knuckle and horseradish)

Trljanica / allergen
(mature cow cheese, baked peppers, chili pepper, leek)

Chicken liver pâté / allergen
(with toasted bread, flavored butter and berry sauce)

Baked pepper croquettes / allergen                                         
(small bites of breaded mature cheese with baked pepper, tartar sauce)

Karst bite / allergen
(crispy toasted bread, vegetable chutney, dried karst pork neck, 
 mature cow cheese)

Greetings from Zlatibor                     
(homemade corn bread, chitterlings pâté, ajvar, mangulica bacon, 
 Uzice prosciutto, white cheese, tomato)

Cheese selection / allergen                                                                              
(Gostilje cheese, goat cheese, mature cow cheese, smoked cheese, dried fruit)

All prices are in dinars and inclusive of VAT



Something like Caesar salad / allergen
(iceberg lettuce, lettuce, toasted croutons, breaded chicken, 
 parmesan cheese, caesar based dressing)

Beetroot with goat cheese, walnuts and apple / allergen
(iceberg lettuce, arugula, cherry tomato, toasted walnuts)

Grilled goat cheese with forest fruit dressing / allergen
(with fresh vegetables and toasted bread, forest fruit dressing)

Starters for two / allergen                                                                                               
(Njegus dry-cured ham, dry-cured rump steak, vegetable chutney, 
 kajmak, smoked meat jelly, Gostilje cheese, homemade corn bread, 
 goat cheese in aromatic herbs)

1890

490
570
570

390
490
570
570

190
190
190
190

Dry-cured ham 100g
Njegus dry-cured ham 100g
Dry-cured beef rump steak 100g

Mature cow cheese 100g
Sjenica cheese 100g 
Gostilje cheese 100g
Goat cheese in aromatic herbs 100g

Homemade corn bread with cheese
Hot somun
Integral bread 
Bread basket

990

990

990

A QUICK BITE TO EAT 

All prices are in dinars and inclusive of VAT



990

990

990

1190

Istra classic / allergen
(penne with forest mushrooms and rosemary ragout, 
oven baked goat cheese)
                                                                                                        
Zlatibor gnocchi / allergen
(with Zlatibor pancetta, tomato, wild garlic paste and Gostilje cheese)

Mlinci with kajmak and smoked pork knuckle / allergen
(ovend baked mlinci in old kajmak sauce and smoked pork knuckle)

Shumadia Rapsody / allergen                                                                                                      
(noodles in parmesan and truffle sauce with prosciutto and cheese) 

OUR PASTA

Soup of the day
Veal stew with sour cream / allergen
Homemade beef soup with dumplings / allergen
Forest mushroom and rosemary pottage / vegan / allergen / 
vegetarian 

380
410
410
410

SOUPS

All prices are in dinars and inclusive of VAT



Traditional Uzice flatbread with cured ham / allergen 
(oven baked flatbread with warm veal roast dripping, kajmak and
 eggs, cured ham optional)

Ćevapi in tortilla / allergen
(10 cevap, a soft tortilla, fries and red onion salsa) 

Karadjordjes’ Steak / allergen
(2 Karadjordjes rolled stuffed steaks)

Chef’s Burger 390 g / allergen
(served on an Uzice bun with ajvar and kajmak)

Slowly cooked veal ribs / allergen
(traditionally roasted veal ribs with oven baked potatos and kajmak)

Slowly roasted traditional lamb / allergen
(lamb slowly roasted under a lid, served with oven baked potatoes)

750

1290

1490

1490

1890

1890

TRADITION ON A PLATE

All prices are in dinars and inclusive of VAT



990

1290

1290

1390

1390

1490

1490

1490

1590

ONLY FOR YOU 
Pulled pork knuckle / allergen
(pulled smoked pork knuckle in a horseradish sauce, a soft tortilla, potato)

Sweet roll / allergen
(crispy chicken breast with sweet chili sauce and baby potatos)

The Balkan Piquant / allergen                                                                            
(gourmet meatballs with vegetable stew, potatoes on kajmak and 
kajmak sauce )   

Turkey roll with hazelnut / allergen
(turkey fillet stuffed with Njegus prosciutto and goat cheese in a crispy 
hazelnut crust)

Glazed ribs / allergen
(roasted pork ribs with tomato glaze, mashed potato and crispy onions)

Bosnian beef shank / allergen
(gratinated beef shank with cheese, sautéed vegetables with tomatoes, 
pickled onions)

Wild neck / allergen
(neck cooked for 14 hours with mashed potato, parmesan and wild 
garlic – penny bun sauce)

Macedonian Shish kebab / allergen
(shish kebab with prosciutto, smoked cheese on soft dough with satarash, 
tomato and onion sauce )

Makarska meatballs / allergen
(mini meatballs with penny bun and mature cheese in baked peppers and
 tomato sauce with homemade gnocchi)

All prices are in dinars and inclusive of VAT



Njegus steak 390 g / allergen
(Njegus prosciutto, smoked cheese, bacon, mushroom sauce, 
roasted potatoes)

Lamb leg / allergen
(lamb shank cooked for 12 hours in red wine in earthenware,
served with Greek potatoes)

Balkan selection for two / allergen
(mini chicken Karadjordje’s steak, gourmet meatball, pork ribs, 
wild potato, sweet chili chicken, baby potatoes, pickled onion)

Tagliata steak in parmesan sauce 300 g / allergen 
(pieces of steak in parmesan sauce with truffle paste, baby potatoes) 

Steak 300 g 
(with grilled vegetables)

Steak in aromatic oil 300 g / allergen 
(olive oil with aceto Balsamico and aromatic herbs, baked potatoes with
 Parmesan cheese)

1690

1890

2690

2490

2890

2690

All prices are in dinars and inclusive of VAT



1490

1750

1890

DAILY RECOMMENDATION

Ask your server for a recommendation 

FOR FISH LOVERS
Trout / allergen
(trout fillet with a warm potato and red onion salad – wild garlic salsa)

Smoked carp / allergen
(smoked carp fillet with Dalmatian garnish and Trieste dressing) 

Salmon / allergen              
(salmon fillet with ratatouille and glazed cherry tomato)

EVERY DAY

890 / 990

All prices are in dinars and inclusive of VAT



320
350
350
390
490

Fries
Mashed potato
Potato wedges
Aromatic baby potatoes
Grilled vegetables

350
350
350
350
400

350
350
350
350

390
390
390

410
410

180
180

Sauerkraut 
Baked peppers in garlic marinade
Pickled peppers  
Torshi (pickled vegetables)
Ajvar

Tomato
Cucumber
Lettuce mix
Cabbage salad

Tomato with cheese
Beetroot with horseradish cream
Spring salad

Shopska salad
Iceberg cabbage, arugula, cherry tomato

Fresh chili peppers
Baked chili peppers

SIDE DISHES

SEASONAL SALAD

FRESH SALADS

All prices are in dinars and inclusive of VAT


