Конак ВукашиновиЋ
ПОНУДА ЗА СВАДБЕНЕ И ДРУГЕ ПРОСЛАВЕ
Сет мени 1

Преко 140 гостију
20

Од 81-140 гостију
21

Од 60-80 гостију
23

Сет мени 2

19

20

21

Шведски сто

18

19

20

Услуга на бази сет менија 1 и 2:
 предјело се сервира на овале и састоји се од: говеђе и
његушке пршуте, димњеног врата, кулена, чајне кобасице,
сира, кајмака, качкаваља, паприке у павлаци, домаће проје,
пите и салате
 чорба: телећа рагу чорба (опција: пилећа или чорба од
поврћа)
 сарма: домаћа од киселог купуса или сарнице од зеља са
кислим млеком
 главно јело (сет мени 1): прасеће и јагњеће печење
 главно јело (сет мени 2): мешани роштиљ (ћевап, пилећи
батак без костију, пилеће бело, домаћа кобасица, пекарски
кромпир)
 салата: сладак купус, парадајз, краставац, љута паприка
 хлеб
 пиће (домаће): домаћа ракија шљива и кајсија, вињак,
пелинковац, вермут, лоза, вотка, пиво, вино бело, црвено и
розе, кока-кола и фанта, негазирани сокови – више врста,
минерална вода, шампањац, српска кафа
гратис апартман за младенце
трубачи после торте
основна декорација сале
обезбеђен паркинг
сет мени 1+роштиљ – доплата 2€
Изостављањем из менија цена се умањује за: чорба 0.5€,
сарма 0,5€, роштиљ 3€, печење 4€
 коктел мајстор и котели се наплаћују 1,5€ по особи
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Конак ВукашиновиЋ

ШВЕДСКИ СТО

 предјело: свињски пршут, димњени врат, кулен пикант, чајна
кобасица, сир у маслиновом уљу, урнебес, качкаваљ,
паприка у павлаци
 главно јело: ћевапи, пилећи батак без костију, домаћа
димњена кобасица, хрскави пилећи филе са тартар сосом,
пекарски кромпир, гриловано поврће
 пециво: пите, проје, слани ролати, сомун
 салате: руска салата, везана салата триколоре, сезонска
мешана салата, витаминска салата, купус салата медитеран
 воће
 пиће (домаће): домаћа ракија шљива и кајсија, вињак,
пелинковац, вермут, лоза, вотка, пиво, вино бело, црвено и
розе, кока-кола и фанта, негазирани сокови – више врста,
минерална вода, шампањац, српска кафа








гратис апартман за младенце
трубачи после торте
основна декорација сале
обезбеђен паркинг
додавање печења се наплаћује 2€ по особи
коктел мајстор и котели се наплаћују 1,5€ по особи
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