
 

СВЕЧАНА САЛА АВЕНИЈА 
ЈУРИЈА ГАГАРИНА 40а НОВИ БЕОГРАД 

+381 63 246 433     www.avenija.rs     info@avenija.rs 

 

ПОНУДА МЕНИЈА 

 

Поштовани,  

Захваљујем Вам се на интересовању за нашу Свечану салу и задовољство ми је да Вам понудим: 

 

Основни мени(15€):  

Хладно предјело и главно јело се сервира на овалима, а чорбу гостима сервира особље.  

 

- Хладно предјело (сува свињска печеница, суви свињски врат, кулен, будимска 

кобасица, качкаваљ, урнебес, пита, проја, коктел погачице са житарицама), 

- Чорба (телећа), 

- Главно јело (прасеће печење или роштиљ - пилећи филе, ћевапи, кобасице, бела 

вешалица), 

- Салата (купус и сезонска), 

Сет мени (18€): 

Храна се сервира на тањирима осим печења које се сервира на овалима. . 

 

- Хладно предјело (његушки пршут, сува свињска печеница, сува говеђа пршута, суви 

свињски врат, кулен, будимска кобасица, качкаваљ, урнебес, пита, проја, коктел 

погачице са житарицама), 

- Чорба (телећа), 

- Топло предјело (сарма/сармице/паприке/свадбарски купус), 

- Главно јело (јагњеће и прасеће печење или роштиљ - пилећи филе, ћевапи, кобасице, 

бела вешалица), 

- Салата (купус и сезонска), 

Домаћински мени (20€): 

Хладно предјело и главно јело се сервира на овалима који се допуњују – мењају по 

потреби, а чорбу и топло предјело гостима сервира особље . 

 

- Хладно предјело (његушки пршут, сува свињска печеница, сува говеђа пршута, суви 

свињски врат, кулен, будимска кобасица, качкаваљ, урнебес, пита, проја, коктел 

погачице са житарицама), 

- Чорба (телећа), 

- Топло предјело (сарма/сармице/паприке/свадбарски купус), 

- Главно јело (јагњеће и прасеће печење или роштиљ - пилећи филе, ћевапи, кобасице, 

бела вешалица), 

- Салата (купус и сезонска), 

Бифе мени (23€): 

Храна се сервира у форми бифеа – шведског стола за самопослуживање.. 

 

- Хладно предјело (његушки пршут, сува свињска печеница, сува говеђа пршута, суви 

свињски врат, кулен, будимска кобасица, селекција сирева, урнебес, пита, проја, коктел 

погачице са житарицама), 

- Салате (српска, грчка, шопска, цезар, капрезе, туна, таратор, плодови мора, маслине, 

сезонска...), 

- Главно јело (јагњеће и прасеће печење, роштиљ (пилећи филе, ћевапи, кобасице, бела 

вешалица), риба, пилетина Saltimbocca, телећи медаљони у сосу од зеленог бибера или 

barbecue сосу, pasta quattro formaggi/genovese),  

- Прилози (кромпир(пекарски, сељачки), гриловано поврће, рижото са печуркама), 

- Дезерти (пита са вишњама, пита са јабукама, чоколадни колач, chesecake, воће), 



Сваки мени укључује домаће пиће у неограниченим количинама:  

- Жестока пића: вињак, водка, домаћа ракија (шљива, дуња, кајсија, виљамовка, 

лозовача), 

- Пелинковац (Горка тајна), вермут (Filipetti, Caldirola),  

- вино (Чока-Ждрепчева крв, Тиквеш-Смедеревка, Рубин-Розе),  

- пиво Јелен и Лав 0.5л,  

- Газирана пића: Coca-cola, Fanta, Schweppes Bitter lemon & Tonic water, 

- Воћни сокови Нектар (поморанџа, јабука, бресква),  

- домаћа i espresso кафа,  

- минерална и негазирана вода.  

 

Уз сваки мени се опционо уз доплату од 4€ може укључити lux пакет пића у 

неограниченим количинама:  

- Whiskey (Ballantines, Johnie Walker),  

- Водка (Smirnoff, Absolut),  

- Tequila (Two fingers) 

- Рум (Bacardi) 

- Gin (Beefeater) 

- Ликери (Pelinkovac Gorki list, Campari, Martini, Baileys, Jägermeister) 

- Енергетски напитак (Гуарана)  

- Пиво Amstel, Heineken,  

- Вина - (Плантаже, Тиквеш, Grand Sud - Француска) 

- Коктели (pinacolada,sex on the beach,margarita,mai tai,long island ice tea,melon bal,long 

beach tea,orgasm,la bomba,white russian... ) 

 

Опција - коктел добродошлице у башти/сали уз Prossecco 2€.  

 

 
Сваки пакет подразумева следеће:  

- ГРАТИС  декорација сале (навлаке за столице, машне, надстолњаци и цветни 

аранжмани – младенци бирају боју машни и надстолњака) – не важи за основни мени, 

- ГРАТИС флашу пенушавог вина и трубачки оркестар уз сечење младеначке торте.  

- ГРАТИС младеначки апартман на коришћење за време трајања свадбе. 

- ГРАТИС LED и клупско осветљење као и особу задужену за расвету (Lightman).  

- Осам сати трајања, може бити продужено време трајања најдуже 2 сата. Цена продужетка 

је 200 €.  

- Униформисано особље прилагођено догађају: менаџер, један конобар за послуживање до 

30 гостију, хостеса, обезбеђење.  

- Фотографа нашег ресторана Миловановић Слободана, 0641104645,  

 

 

Наглашавам да је мени наш предлог, а по договору су све опције могуће (другачије главно јело, 

комбинација печење и роштиљ и слично, торта,), као и формирање менија из понуде наше кухиње.  

 

За свако питање или недоумицу Вам стојим на располагању. 

Срдачан поздрав, 

Небојша Прпа 

 

 

О нама 

 

Авенија је новоотворена свечана сала која се налази у срцу новобеоградских блокова. 

Сала капацитета 30 – 250 места коју по потреби преграђујемо параванима, климатизована и 

идеално осветљена LED и клупском расветом, без унутрашњих стубова и преграда, са 

припадајућом инфраструктуром и паркингом Вам је на располагању за све врсте прослава, 

свечаности, презентација, семинара… по изузетно повољним условима. 

Можемо понудити комплетну организацију Вама битних догађаја. 


