
                     УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД“

Сендвич Маргарин,сир крављи, јаја салама трајна, краставци свежи, 
пециво бело

Слане палачинке Брашно пшенично, млеко, јаја, уље, шећер кристал, со 

Проја Брашно кукурузно, брашно пшенично, уље, јаје, прашак за 
пециво, со и вода

Проја са шунком и 
краставчићима

Брашно кукурузно, брашно пшенично, уље, вода, јаје, шунка, 
краставци кисели, прашак за пециво, со,

Проја са сиром Брашно кукурузно, брашно пшенично, сир крављи, уље, јаје, 

јогурт, со

Гибаница Коре, јаја, сир крављи, уље, млеко, минерална вода

Пита са шампињонима Коре, уље, јаја, павлака кисела, со, шампињони

Пита зељаница Коре, сир крављи,  блитва, уље, јаје, млеко, кисела вода,  со 

Пита са месом Коре, јаја, лук црни, уље, јунеће месо, со, млеко, бибер 

Савијача са кромпиром Коре, уље, бибер, кромпир, со, 

Савијача са спанаћем Коре, спанаћ смрзнути, сир крављи, јаја, уље, со, 

Савијача са вишњама Коре, уље, Фил: вишње, шећер кристал, презле, шећер ванила, 

Савијача са јабукама Коре, уље, Фил: јабуке, шећер, презле, суво грожђе, цимет, 

Бундевара Коре,бундева, уље, шећер, цимет, ванилин шећер,суво грожђе, 

Бурек са сиром Брашно пшенично, со, уље, маст свињска, сир крављи, 

Бурек са месом Брашно пшенично, со, уље, маст свињска, месо млевено, црни 
лук, вода, бибер,  

Пица - тесто Брашно пшенично, квасац пекарски, со, шећер кристал, 

маргарин,млеко, 
Надев за пицу-класичан Сир трапист, салама, шампињон, оригано, босиљак, маслине, 

парадајз, парадајз-кечап, 
Кроасан са сиром Брашно пшенично, маргарин,  квасац, сир крављи,  со, 
Кроасан са чоколадом Брашно пшенично, маргарин, квасац, чоколада, шећер у праху, 

со,  
Кроасан са мармеладом Брашно пшенично, маргарин,квасац, со, мармелада, шећер у 

праху,
Кроасан шунка Брашно пшенично, квасац пекарски, со, шећер кристал, 

маргарин, шунка  вода, 
Кроасан виршла Брашно пшенично, квасац пекарски, со, шећер кристал, 

маргарин, виршла 
Кроасан пуж са сиром Брашно пшенично,  квасац пекарски, со, шећер 

кристал,маргарин,  сир крављи,  вода, 
Интегралне кифле Интегрално брашно, со,  квасац пекарски, маргарин,  вода, 
Погачице Брашно пшенично, квасац пекарски, со, шећер кристал, адитив, 

уље, вода, јаје, 
Кајзерица Брашно пшенично, квасац пекарски, со, шећер кристал, адитив, 

млеко,уље, 
Лепиња Брашно пшенично, квасац пекарски, со, адитив, уље,  
Пекмезара Брашно пшенично,  квасац пекарски, со, шећер кристал, адитив, 

мармелада, вода, 
Ђеврек Брашно пшенично,  со, квасац пекарски, уље, маргарин, адитив,  

вода,
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Плетеница Брашно пшенично,  квасац пекарски, со, шећер кристал, адитив, 
уље,  вода, 

Паштета Брашно пшенично,  маргарин, со, вода 
Пирошке Брашно пшенично,со,  сир крављи, квасац пекарски, маргарин, 

млеко, 

     СУПЕ И ЧОРБЕ
Кокошија супа Шаргарепа, со, першун, концентрат пилећи, тестенина без 

јаја,вода, бибер, уље
Пилећа супа Пилеће месо, концентрат кокошије супе, лук црни, шаргарепа, 

Першун корен, целер корен, тестенина без јаја, со, бибер, зачин

Рагу чорба од живинског 
меса

Пилетина, брашно пшенично, лук црни, кромпир, шаргарепа, 

грашак замрзнути, першун корен,  целер корен, уље, павлака 

кисела, јаја со, зачин
Говеђа супа Концентрат говеђе супе, тестенина без јаја, шаргарепа, першун 

корен, бибер, со, 
Парадајз чорба Пиринач, зачин, бела зелен, уље, шаргарепа, шећер, со, брашно 

пшенично, парадајз пире
Кромпир чорба Со, кромпир, уље, брашно пшенично, зачин, павлака, першун, 

лорбер, бела зелен, јаја, шаргарепа
Потаж од зелени Першун коре, целер корен, шаргарепа, купус свеж, брашно 

пшенично, уље, со, зачин, јаја, 
Карфиол чорба Бела зелен, павлака, пшенично брашно,карфиол, шаргарепа, 

зачин,першун свеж,со,уље
Чорба од поврћа Брашно пшенично, лук црни, шаргарепа, боранија, першун 

корен, со, уље, грашак замрзнути, кромпир, зачин, бибер, 
Крем чорба од шаргарепе Шаргарепа, уље, лук црни, павлака, јаја, брашно пшенично, со, 

зачин, хлеб коцкице, бибер, 
Чорба од кромпира Кромпир, јаја, шаргарепа, уље, першун корен , брашно 

пшенично, павлака, додатак јелима, со, першун лист, ловоров 
лист, 

Чорба  од парадајза Парадајз пире, уље, пиринач, шаргарепа, першун, корен, брашно 

пшенично, со, шећер кристал, зачин, 

Пилећа џигерица на жару Јетра пилећа, уље, со, 
Похован качкаваљ Качкаваљ,  уље, јаја,  брашно пшенично, со, презла 
Качамак са млеком Брашно кукурузно, млеко,шећер кристал, уље, вода, со, 
Јаја на око Јаја, уље, со, 
Омлет са кобасицом Јаја,  кобасица, уље, со, 
Омлет са печуркама Јаја,  шампињони, уље, со, 
Омлет са сиром Јаја, сир фета, уље, 
Омлет са сланином Јаја, сланина сува, уље, 
Прженице Хлеб пшенични, јаја, уље, млеко, 

Сарма од киселог купуса Јунеће месо, свињско месо, приринач, лук црни, сланина сува, 

алева паприка, јаје, уље, бибер, брашно пшенично, купус кисели 

со, зачин,  
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Сарма од слатког купуса Јунеће месо, свињско месо, пиринач, уље, купус свеж, јаја, лук 

црни, со, алева паприка, сланина сува, брашно пшенично 
парадајз свеж, сирће, бибер, 

Сарма од зеља са киселим 
млеком

Јунеће  месо, уље, лук црни, брашно пшенично, јаја, алева 

паприка,пиринач, со,першун лист, зеље, кисело млеко, зачин, 
Ђувеч са свињским месом Грашак, лук црни, ђувеч, свињско месо, бела зелен,боранија, уље, 

со, кромпир, першун, бибер, пиринач
Пуњена паприка Свињско месо, јунеће месо, пиринач, уље, парадајз свеж,   

паприка,  јаја, лук црни, зачин, со, алева паприка, брашно 

пшенично, бибер, 
Пуњене тиквице Свињско месо, јунеће месо, брашно пшенично,алева  паприка, 

парадајз пире, уље, бибер, со, першун лист, лук црни, пиринач, 
тиквице,  

Мусака од тиквица Тиквице, јунеће месо, лук црни, уље, со, бибер, млеко, јаја, 

зачин, 
Мусака од печурака Шампињони, кромпир, лук црни, уље, со, бибер, млеко, јаја, 

зачин, 
Мусака од кромпира Јунеће месо,  кромпир, лук црни, уље, со, бибер, млеко, јаја, 

зачин,
Мусака од теста Јунеће месо средње масно, макарони, лук црни, уље, со, бибер, 

млеко, јаја, зачин 
Шпагети болоњезе Јунеће месо, лук црни, парадајз пире, шпагети, уље, млевена 

зачинска паприка,  качкваљ, со , зачин , 
Макароне са сиром Сир крављи, јаја, уље, со, млеко, макарони, додатак јелима, 
Соте од грашка са јунећим 
месом 

Грашак, брашно пшенично, уље, сенф, лук црни, со, јунеће месо, 

Пилећи паприкаш са 
ноклицама

Пилеће бело месо, уље, лук црни, брашно пшенично, јаја, 

млевена зачинска паприка, парадајз пире,  со, зачин ,  
Јунећи паприкаш Ђувеч, лук црни, уље, паприка свежа, со, брашно пшенично, 

кромпир, млевена зачинска паприка, бибер, першун лист, јунеће 
месо, 

Секељи гулаш Свињско месо, купус кисели, маст свињска, лук црни, парадајз 
пире, бибер, со, 

Пилав са пилећим месом Пилеће бело месо, уље, пиринач, со, лук црни, першун, лист, 

зачин , 

Бећар паприкаш Лук црни, парадајз свеж, паприка свежа, шаргарепа, пиринач,  

першун лист, брашно, алева паприка, уље, со, 
Гулаш од соје Соја комади, лук црни, млевена зачинска паприка, уље, зачин, со, 

бибер, ловоров лист, 
Гулаш од шампињона Шампињони сведжи, лук црни, соја комади, шаргарепа, брашно 

пшенично, уље, зачин, со бибер, 
Посни пасуљ пребранац Пасуљ, лук црни, уље, млевена зачинска паприка, лук бели, бибер, 

шаргарепа, со, першун лист, зачин , 
Пасуљ са орасима  Пасуљ, орах, уље, млевена зачинска паприка, лук бели, брашно 

пшенично, ловоров лист, со, першун лист, бибер, 
Пиринач са печуркама Шампињони, уље, пиринач, со , лук црни, першун, зачин, 
Посна сарма од киселог 
купуса са поврћем 

Купус кисели, пиринач, уље, лук црни, шаргарепа, бибер млевена 

зачинска паприка, со, зачин, 
Посна сува паприка 
пуњена пасуљем 

Паприка сува, пасуљ, уље, лук црни, лук бели, першун корен, 

бибер, млевена зачинска паприка, со, зачин, 
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Шницла од соје Соја љуспице, кромпир, шаргарепа,  лук црни, лук бели, со, уље, 

брашно пшенично, презле, зачин, 
Шницла од кромпира Кромпир, брашно пшенично, уље, першун корен, јаја, лук црни, 

зачин, со, бибер, першун лист, 
Пасуљ пребранац Пасуљ, бибер,зачин, алева паприка,лук црни, уље, шаргарепа, 

першун,лук бели,со, 
Шарени пилав Пиринач, шаргарепа, першун свеж, уље, бибер, пиринач, лук 

црни, со
Панирани филети ослића Ослић филети,пшенично брашно, биљно уље,кукурузни скроб, 

паприка у праху,квасац,адитиви
Рибљи штапић Морска риба,пшенично брашно,биљно уље,пшенични скроб, 

зачини,стабилизатори,со,квасац
Ослић на кромпиру Лук црни,уље,со,бибер,вино, кромпир, риба ослић, першун, лук 

бели
Пита купусара Со, кисела вода, уље,коре(пшенично брашно, вода, со, 

конзерванс-калцијум пропионат, кукурузни скроб), купус кисели

Блитва са кромпиром Кромпир, лук бели, со, уље, бибер, блитва
Пиринач са печуркама Зачин, шампињони, уље, празилук, бибер, пиринач, со
Пита са кромпиром Кромпир, лук црни, со, бибер, коре(пшенично брашно), 

вода,со,конзерванс-калцијум пропионат,кукурузни скроб), уље
Резанци са орасима Ораси, маргарин, тестенина(пшенично брашно), шећер
Паприка пуњена 
печуркама

Шампињони, со, першун свеж, бибер, уље, лук црни, паприка 
сува, пиринач, парадајз пире

Паприка пуњена  орасима Алева паприка, пиринач, уље, паприка сува, со, бибер, ораси, 

зачин, лук црни
Пасуљ са орасима Паприка туцана, першун свеж, брашно пшенично, лорбер, уље, 

пасуљ, со, бибер, лук црни, лук бели, ораси
Ћуфте од пасуља са 
празилуком

Пасуљ, ораси, уље, со, празилук, першун свеж

Густ пасуљ са фашираном 
шницлом

Лук црни,лук бели,пасуљ,јунеће месо,со,сланина,брашно 

пшенично,папричице, шаргарепа,уље,алева паприка, бибер, 

першун, свињско месо, хлеб, јаја
Пребранац са фашираном 
шницлом

Пасуљ, бибер,зачин, алева паприка,лук црни, уље, шаргарепа, 

першун,лук бели,со, јунеће месо, свињско месо, јаја, хлеб 
Пребранац са кобасицом Першун свеж (веза),алева паприка,лук бели,лук 

црни,пасуљ,бибер,шаргарепа,уље, кобасица крањска(свињско 

месо,кухињска со,емулгујућа со ,конзерванс),зачин,со 
Чорбаст пасуљ са јунећим 
месом

Пасуљ, јунеће месоуље, сланина, лук бели, со, лук црни, 

шаргарепа, папричице, брашно пшенично, першун, алева 
паприка, бибер

Чорбаст пасуљ са сувим 
ребрима

Пасуљ, лук црни,шаргарепа,пасуљ,алева паприка,со,брашно 

пшенично,бибер,бели лук, першун свеж,уље,папричице,     сува 

ребра(свињска шпиц ребра, вода, беланчевинасти производи, 

угљени хидрати,кухињска со,шећер,емулгујућа со, конзерванс, 
антиоксиданс)

Пуњене тиквице Брашно пшенично, першун свеж, тиквице, јаја, лук црни, со, 
бибер,алева паприка, јунеће месо, свињско месо, парадајз свеж, 
пиринач, уље

Јунећи паприкаш Ђувеч, лук црни,уље, першун свеж, кромпир, паприка бабура, 

алева паприка, бибер, брашно пшенично, јунеће месо,со
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Јунеће шницла у сафту Јунеће месо, лук бели, уље, вино ,лук црни, бибер, зачин, со, 

брашно пшенично
Соте од грашка са јунећим 
месом

Брашно пшенично, сенф, јунеће месо, со, грашак , лук црни, уље

Бечка шницла Свињско месо,млеко,брашно пшенично,  јаја, зачин, со, уље, 

презле (пшенично брашно , вода,квасац,со,биљна масноћа, 
емулгатор, антиоксиданс)

Париска шницла Јунеће месо, со, млеко, јаја, уље, брашно пшенично
Натур шницла Јунеће месо, со, уље
Фаширана шницла Јунеће месо, свињско месо, лук црни, бибер,першун свеж, уље, 

Фаширани ролат Хлеб , сланина, уље, со, јаја, лук црни, јунеће месо, свињско месо, 
бибер

Пилеће печење Пилеће месо, уље, со
Поховано пилеће месо Пилеће груди, со, уље, јаја, презла, брашно
Свињски ћевап на луку Свињско месо, паприка бабура,со, уље,лук црни, зачин, бибер, 

першун свеж 
Пљескавица на луку Јунеће месо,уље,лук црни,со,бибер,кисела вода
Кременадла Свињско месо, уље, со
Свињско печење Свињско месо, уље, со
Кременадла у сосу Свињско месо, бибер, вино,краставац кисели,брашно пшенично, 

сенф, уље, со
Ловачка шницла Јунеће месо, со, вино, бибер, лук црни, парадајз пире, брашно 

пшенично, алева паприка, уље, јунеће месо, лук бели, краставац 
кисели

Ражњићи Свињско месо, уље, лук црни
Ћевапчићи Јунеће месо, со, кисела вода, лук црни, бибер
Шпикована јунетина Брашно пшенично, сенф, вино лит., со, уље, лук бели, 

шаргарепа, јунеће месо, сланина
Пуњена пљескавица Јунеће месо, кисела вода, бибер, сланина, со, лук црни, качкаваљ

Свињски котлет„Парма“  Брашно пшенично, качкаваљ, уље, со, јаја, свињско месо
Ролована свињска плећка Свињско месо, Качкаваљ, со, сланина, краставац, уље

Руска салата Краставац кисели , кромпир, со, јаја, шаргарепа, сенф, шунка, 

грашак, мајонез
Пекарски кромпир Алева паприка, бибер, зачин, кромпир, маст или уље, со
Пире Кромпир, млеко, маргарин, со
Рестован кромпир Уље, першун свеж , алева паприка, со, кромпир, лук црни
Кромпир салата Кромпир,уље,лук црни свеж, сирће
Динстани купус Купус свеж, ким, першун свеж, парадајз свеж, лук црни, со, уље, 

бибер
Купус вариво Бибер, шаргарепа,лук црни, папричице , парадајз пире,парадајз 

свеж,  брашно пшенично, купус свеж, уље,со
Подварак Купус кисели, лук црни, уље, лорбер кесица, папричице, бибер, со

Боранија вариво Боранија, со, брашно пшенично, уље, лук црни, парадајз пире 
першун свеж , алева паприка, лук бели

Похован карфиол Млеко, јаја, брашно пшенично, уље, карфиол свеж, со

Грашак вариво Грашак, парадајз пире, уље, мирођија, алева паприка,бибер, 

брашно пшенично,со, лук црни, лук бели, зачин
Спанаћ вариво Спанаћ, бибер, со, маргарин, млеко, лук бели, брашно пшенично

Карфиол на презли Карфиол, презле(пшенично брашно, вода,квасац,со,биљна 
масноћа,емулгатор, антиоксиданс),уље, со, карфиол свеж 
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Кукуруз шећерац Кукуруз шећерац,со
Мешано вариво Грашак, ђувач, шаргарепа, уље, лук црни, со, бибер, боранија 

свежа, купус, пиринач, лук бели, кукуруз шећерац, кромпир, 

брашно пшенично
Шаргарепа вариво Шаргарепа, со, уље, шећер, лук црни
Црвени грашак Грашак, шећер, шаргарепа, грашак, уље, со, лук црни, маргарин
Грашак са милерамом Грашак, Брашно пшенично,павлака,зачин,першун свеж, уље, 

лук црни, со
Динстана боранија Боранија, уље,зачин,парадајз пире,першун свеж,лук бели, со, лук 

црни
Запечена боранија Боранија, лук бели, бибер, маргарин, першун свеж, со, лимун, 

алева паприка
Боранија са јајима Боранија, лук црни, зачин, со, јаја, млеко, лук бели, уље
Боранија са милерамом Боранија, со, першун свеж, павлака, лук бели
Шаргарепа са киселим 
млеком

Шаргарепа, јаја, презле, уље, со, млеко кисело

Шаргарепа са павлаком Шаргарепа, павлака, першун корен, першун свеж, уље, со
Кромпир са милерамом Со, кромпир, першун свеж(веза), уље, павлака
Крокети од кромпира Кромпир, брашно пшенично, јаја, со, уље

Зачин (додатак јелима) Сушено поврће(мрква,целер корен,першун корен, паштрнак, 
црни лук), појачивачи ароме(мононатријум Л-глутаминат, 
динатријум-рибонуклеотиди), декстроза, зачини (першун лист, 

целер лист ,бибер),природне боје,со, шећер
Концентрат за супу 
кокоши

Кухињска со,биљне и животињске масноће,натријум 
глутаминат,вода,кокошји месни екстракт, сушено поврће

Концентрат за супу говеђи Кухињска со,биљне и животињске масноће,натријум глутаминат, 
вода, говеђи  месни екстракт, сушено поврће

     САЛАТЕ
Купус салата Купус свеж, уље, сирће, со, бибер,
Кисели купус салат Купус кисели, алева паприка, уље
Парадајз салата Парадајз свеж, лук црни, уље, со
Краставац салата Краставац свеж, уље, сирће, со, лук бели
Зелена салата Зелена салата, уље, со, сирће
Кромпир салата Кромпир, лук црни, уље, со, сирће
Цвекла салата Цвекла,  сирће, со, шећер, вода
Кисели краставац Краставац,сирће,со,мирођија,слачица,бибер, шећер,вода
Паприка филети Паприка,сирће,со, вода

Сутлијаш Пиринач, цимет, млеко, шећер
Пудинг Пудинг, млеко, шећер
Лења пита Јаја, маргарин, шећер, јабуке
Идустријски колач-
бонжита

Шећер, корн флекс,овсене пахуљице,скробни сируп, сусам, 

хидрогенована биљна маст,суво грожђе,експандирано жито, 
кокосово брашно,киселина

        ЗАЧИНИ  И  ДОДАЦИ  ЈЕЛИМА  

     ДЕЗЕРТ
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Идустријски колач- 
чоколадне наполитанке

Шећер,брашно,хидрогенизована биљна маст,какао бутер,какао 

маса, пуномасно млеко у праху, сурутка у праху, лешник, какао 

прах, обрано млеко у праху, биљно уље, емулгатори, скроб, 
средство за нарастање теста:натријум бикарбонат, со, 

антиоксиданс, аскорбинска киселина,ванилин /млечна чоколада 

Посластичарски колач-
пишингер

Обланда, шећер, чоколада, какао, маргарин, кикирики,           
чоколада

Лења пита Јабуке, Брашно пшенично, јаја, путер, шећер, 
Колач са јогуртом, Шећер, брашно пшенично, уље, јогурт, јаја, прашак за пециво, 

Кох од гриза Јаја, млеко, шећер кристал, брашно пшенично, гриз 

пшенични, 
Кифлице са џемом Јаја, млеко, шећер кристал, брашно пшенично,  маст, квасац, 

џем, 
Принцес крофне Брашно пшенично, уље, шећер у праху, јаја, вода, маргарин, 

пудинг ванила, млеко,
Тулумбе Брашно пшенично, јаја,   уље,  лимун, вода, 
Колач са маком Мак, шећер, прашак за пециво, шећер парх, брашно пшенично, 

вода, уље, јаја, 
Баклава Коре, ораси, уље, шаћер, лимун, 
Кремпита Брашно пшенично, шећер, јаја, млеко, пудинг, 
Банини Шећер, брашно пшенично,  маст, прашак за пециво, џем,  млеко, 

шећер у праху, 
Ролат са мармеладом Јаја, брашно пшенично, шећер кристал мармелада, шећер 

ванилин, лимун, 
Јафа колач Јаја,  шећер шећер кристал, уље, млеко, брашно пшенично,  

прашак за пециво, Фил: вода и џем, 
Штрудла  Брашно пшенично, квасац, шећер кристал, млеко, Фил: јабука, 

презла, шећер кристал, мармелада мешана, цимет, 
Мињон  са чоколадом Маргарин, јаја, брашно пшенично, млеко, пудинг,шећер 

кристал, шећер у праху, какао чоколада за кување, прашак за 
пециво, екстрат рума, вода, 

Пита са јабукама Коре, јабука, ораси, кекс, суво грожђе, шећер кристал,  уље, 
цимет, 

Бајадера Кекс, маргарин, ораси, шећер кристал, чоколада, вода,  
Лешник торта Јаја, шећер кристал, брашно пшенично, лешник, шећер прах, 

маргарин, шлаг, 
Жито са шлагом Пшеница, шећер кристал, ораси, шлаг, кисела вода, 
Чоколадна обланда Обланда, кекс, маргарин, кокосово брашно, чоколада, шећер 

кристал,  вода, 
Урмашице Шећер кристал, брашно пшенично, уље, јаја, прашак за пециво,  

Фил: сок од лимуна, вода шећер кристал, 

НАПОМЕНА : ЦРВЕНОМ БОЈОМ - ОЗНАЧЕНИ СУ МОГУЋИ АЛЕРГЕНИ

Посластичарски колач-
падобранац

Kокос, беланац, брашно, уље, какао, маргарин, шећер.
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