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У само неколико кликова твоји омиљени напитак и храна су
спремни за бесконтактно преузимање

ИНСТАЛИРАЈ АПЛИКАЦИЈУ



Започните понедељак на прави начин. Уживајте у вашем омиљеном 
доручку, а плаћањем Visa картицом добијате кафу по избору.

Компанија Visa препознаје вредност истинског партнерства као и 
важност улагања у локалну привреду кроз развој конкурентности и 
приступ дигиталној економији.  

Омогућавањем беспрекорног искуства безготовинског плаћања 
подржавамо развој локалног ланца “Кафетерија“ и позивамо вас да 
уживате уз ваше омиљене напитке уз посебне погодности приликом 
коришћења Visa платних картица.

уз рачун

гратис
капућино

*за све кориснике Visa картица

2000рсд+

*понуда важи
за Кафетерије

са кухињом

сваког понедељка до 10ч
уз доручак гратис кафа



Online shop — www.kafeterija.com

Кафетерија кафа стиже са плантажа из најудаљенијих крајева 
света, преко руку фармера и берача плодова, право до ваших 

столова. Пажљиво бринемо о сваком паковању најфинијих зрна, 
па тако кафе које су путовале чак из Индије, Кеније, Колумбије 

или неке од осталих девет регија увек имају свеж и 
препознатљив укус. 

Кажу да је за добро јутро потребна добра кафа, а оно што нашу 
понуду чини посебном је то да су све кафе које производимо 

100% Арабике! Наши свакодневни ритуали су и праћење оног 
најбољег што пасионирани иноватори из света кафе могу да 

понуде како би се одржао квалитет производа, а услуга подигла 
на ниво новог уживања у традиционалном напитку.

У укусима Бразила, Гватемале, Кубе, Колумбије, Никарагве, 
Кеније, Етиопије или у специјално припремљеним блендовима, 

можете уживати и код куће! Специјална паковања за ваше 
еспресо апарате можете пронаћи у продавници која се налази у 

оквиру сваке Кафетерија локације.



ЕСПРЕСО
Espresso 25ml

ДУПЛИ ЕСПРЕСО
Double Espresso 55ml

ПРОДУЖЕНИ ЕСПРЕСО
Espresso Lungo 35ml

МАКИJАТО
Macchiato 80ml

КАПУЋИНО
Cappuccino 200ml

КАПУЋИНО ИКС ЕЛ
Cappuccino XL 300ml

АМЕРИКАНО
Americano 190ml

КАФЕ ЛАТЕ
Latte 210ml

ЛАТЕ МАКИJАТО
Latte Macchiato 210ml

МОКА
Mocha 250ml

МОКА ИКС ЕЛ
Mocha XL 300ml

195rsd205rsd225rsd

275rsd285rsd305rsd

195rsd205rsd225rsd

215rsd 225rsd245rsd

235rsd255rsd275rsd

305rsd 325rsd345rsd

195rsd 205rsd225rsd

255rsd 265rsd285rsd

275rsd 285rsd305rsd

305rsd325rsd345rsd

КAФA
Coffee

ДОДАЦИ
Extras

АРОМЕ
Aromas

БИЉНО МЛЕКО
Vegan Milk

ПЕЧЕНИ ЛЕШНИК   
Rоasted Hazelnut

80 rsd

80 rsdКОКОСОВО МЛЕКО
Coconut Milk

60 rsdСОЈИНО МЛЕКО
Soy Milk

70 rsdБАДЕМОВО МЛЕКО
Almond Milk

ЧОКО КОЛАЧ
Chocolate Cookie

80 rsd

КАРАМЕЛ
Caramel

80 rsd

ВАНИЛА
Vanilla

80 rsd

345rsd375rsd395rsd
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Боје линија означавају зрна. *Line colors indicate grain selection.

ЕКСТРА ШОТ
Extra Shot

100 rsd
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Кафетерија селекција
Kafeterija selection

Селекција најфинијих кафа
Grand Cru series

ЦРНИ ДИЈАМАНТ БРАЗИЛ
Black Diamond Brazil

КУБА
Cuba Nicaragua

НИКАРАГВА

КОЛУМБИЈА
Colombia Blend

ГВАТЕМАЛА
Guatemala Ethiopia

ЕТИОПИЈА

Кафа нежног укуса, пријатне винске 
киселости, интригантне слаткоће, 
средњег тела и какао завршнице.

Gentle coffee with pleasant wine 
acidity, intriguing sweetness, 
medium body and cocoa finish.

Пуно слатко тело са чоколадном 
завршницом. Одликују је ноте зрелих 
воћних плодова, слатког ораха и 
тонови бобичастог воћа.

Columbia coffee blend has a full 
sweet body with a fruity and 
chocolate finish. It is defined by notes 
of ripe fruit, sweet walnuts and 
berries. 

Цветна и слатка кафа са деликатном 
цитрусношћу, средњег тела и 
избалансиране завршнице.

Floral, sweet and delicate citrus 
flavored coffee with medium to full 
body and well balanced aftertaste.

Кафа коју након печења карактеришу 
богато тело и заостали укус са дугим 
завршетком који подсећа на 
комбинацију укуса орашастих 
плодова и чоколаде.

Kafeterija’s Cuba coffee blend is 
characterized by its rich body and 
long aftertaste, with nut and 
chocolate flavor notes. 

Органска производња Црног 
дијаманта из Бразила обезбеђује 
врхунски квалитет зрна. Кафа 
избалансираног укуса са нотама 
млечне чоколаде.

Organic production of Black Diamond 
coffee blend from Brazil provides top 
quality green beans. Black Diamond is 
distinguished by its balanced taste 
and milk chocolate notes.

Велико зрно Никарагве одликују 
пријатан и суптилан укус, пуно тело, 
слаткоћа и наглашена ароматичност.

Elephant bean from Nicaragua 
features a pleasant and subtle taste, 
full body, sweetness and emphasized 
aromaticity.

Кафетерија блендови
Kafeterija blends

ЛАТИНО БЛЕНД
Latino Blend

БЛЕНД
Blend Night Blend

НОЋНИ БЛЕНД

Бленд од 60% зрна из Бразила из 
Сантоса и 40% зрна Индије, која 
балансира овај бленд дрвеним 
нотама и горком завршницом. 

Blend of 60% of Brazilian coffee 
beans from Santos and 40% India 
coffee beans, which balances out this 
blend with woody notes and a bitter 
finish.

Бленд од 60% зрна из Бразила са 
нотама црне чоколаде и какаоа, и 
40% зрна Гватемале коју 
карактеришу слаткоћа и горчина.

Brazil and Guatemala blend. 60% of 
Brazilian coffee beans with notes of 
dark chocolate and cocoa, is paired 
with 40% of Guatemala beans with 
distinct bittersweet notes. 

Комбинација три јужноамеричке кафе 
без кофеина -  Хондурас, Бразил и 
Гватемала.

Combination of three South American 
types of coffee without caffeine - 
Honduras, Brazil and Guatemala.



ХЛАДНИ ЕСПРЕСО
Espresso Freddo 270ml

ЛЕДЕНА КАФА
Iced Coffee 350ml

ЛЕДЕНА МОКА
Iced Mocha 380ml

ФИЛТЕР КAФA
Filter Coffee

АЕРОПРЕС
Aeropress 240ml

ФРАНЦУСКА ПРЕСА
French Press 250ml

ХЕМЕКС
Chemex 250ml

ХЕМЕКС ИКС ЕЛ
Chemex XL 500ml

СИФОН
Siphon 240ml

410rsd 445rsd465rsd

410rsd 445rsd465rsd

410rsd445rsd465rsd

685rsd715rsd735rsd

 475rsd495rsd

ХЛАДНА КАФА
Iced Coffee

275rsd295rsd315rsd

295rsd315rsd335rsd

315rsd335rsd355rsd
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ДОДАЦИ
Extras

АРОМЕ
Aromas

БИЉНО МЛЕКО
Vegan Milk

ПЕЧЕНИ ЛЕШНИК   
Rоasted Hazelnut

80 rsd

ЧОКО КОЛАЧ
Chocolate Cookie

80 rsd

КАРАМЕЛ
Caramel

80 rsd

ВАНИЛА
Vanilla

80 rsd

Боје линија означавају зрна. *Line colors indicate grain selection.
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ЕКСТРА ШОТ
Extra Shot

100 rsd
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80 rsdКОКОСОВО МЛЕКО
Coconut Milk

60 rsdСОЈИНО МЛЕКО
Soy Milk

70 rsdБАДЕМОВО МЛЕКО
Almond Milk



Кафетерија селекција
Kafeterija selection

Селекција најфинијих кафа
Grand Cru series

ЦРНИ ДИЈАМАНТ БРАЗИЛ
Black Diamond Brazil

КУБА
Cuba Nicaragua

НИКАРАГВА

КОЛУМБИЈА
Colombia Blend

ГВАТЕМАЛА
Guatemala Ethiopia

ЕТИОПИЈА

Кафа нежног укуса, пријатне винске 
киселости, интригантне слаткоће, 
средњег тела и какао завршнице.

Gentle coffee with pleasant wine 
acidity, intriguing sweetness, 
medium body and cocoa finish.

Пуно слатко тело са чоколадном 
завршницом. Одликују је ноте зрелих 
воћних плодова, слатког ораха и 
тонови бобичастог воћа.

Columbia coffee blend has a full 
sweet body with a fruity and 
chocolate finish. It is defined by notes 
of ripe fruit, sweet walnuts and 
berries. 

Цветна и слатка кафа са деликатном 
цитрусношћу, средњег тела и 
избалансиране завршнице.

Floral, sweet and delicate citrus 
flavored coffee with medium to full 
body and well balanced aftertaste.

Кафа коју након печења карактеришу 
богато тело и заостали укус са дугим 
завршетком који подсећа на 
комбинацију укуса орашастих 
плодова и чоколаде.

Kafeterija’s Cuba coffee blend is 
characterized by its rich body and 
long aftertaste, with nut and 
chocolate flavor notes. 

Органска производња Црног 
дијаманта из Бразила обезбеђује 
врхунски квалитет зрна. Кафа 
избалансираног укуса са нотама 
млечне чоколаде.

Organic production of Black Diamond 
coffee blend from Brazil provides top 
quality green beans. Black Diamond is 
distinguished by its balanced taste 
and milk chocolate notes.

Велико зрно Никарагве одликују 
пријатан и суптилан укус, пуно тело, 
слаткоћа и наглашена ароматичност.

Elephant bean from Nicaragua 
features a pleasant and subtle taste, 
full body, sweetness and emphasized 
aromaticity.

Кафетерија блендови
Kafeterija blends

ЛАТИНО БЛЕНД
Latino Blend

БЛЕНД
Blend Night Blend

НОЋНИ БЛЕНД

Бленд од 60% зрна из Бразила из 
Сантоса и 40% зрна Индије, која 
балансира овај бленд дрвеним 
нотама и горком завршницом. 

Blend of 60% of Brazilian coffee 
beans from Santos and 40% India 
coffee beans, which balances out this 
blend with woody notes and a bitter 
finish.

Бленд од 60% зрна из Бразила са 
нотама црне чоколаде и какаоа, и 
40% зрна Гватемале коју 
карактеришу слаткоћа и горчина.

Brazil and Guatemala blend. 60% of 
Brazilian coffee beans with notes of 
dark chocolate and cocoa, is paired 
with 40% of Guatemala beans with 
distinct bittersweet notes. 

Комбинација три јужноамеричке кафе 
без кофеина -  Хондурас, Бразил и 
Гватемала.

Combination of three South American 
types of coffee without caffeine - 
Honduras, Brazil and Guatemala.



КЛАСИК
Classic 300ml

ЛЕШНИК
Hazelnut 300ml

365rsd

365rsd

ТОПЛА ЧОКОЛАДА
Hot Chocolate

БИЉНО
МЛЕКО
Vegan Milk

60 rsdСОЈИНО
МЛЕКО
Soy Milk

70 rsdБАДЕМОВО
МЛЕКО
Almond Milk

80 rsdКОКОСОВО
МЛЕКО
Coconut Milk

Kopi Luwak

КОПИ
ЛУВАК
1005rsd

Богата и укусна коцкица чоколаде на штапићу вам дозвољава да сами креирате свој чоколадни 
напитак тако што ћете је потопити у топло млеко и промешати.

A rich and delicious chocolate dice on a stick allows you to create your own chocolate beverage by 
immersing it in the hot milk and mixing it.

Копи Лувак је назив за ферментацију зелених зрна кафе који се одвија у стомаку 
цибетке. Овај чудан начин обраде кафе се примењује у Суматри, Јави, Балију, 
Сулавесима. Копи Лувак, напитак који одликују јединствене и појачане биљне ноте 
индонежанских кафа, служи се у уникатној шољици која је постављена на великој 
дрвеној дасци, а уз кафу можете да изаберете минералну или обичну воду.

Kopi Luwak is the name of the fermentation of green coffee beans that occurs in the 
stomach of an animal named Civet. This rare way of coffee processing is being used in 
Sumatra, Java, Bali and Sulawesi. Kopi Luwak, drink that features unique and enhanced 
herbal notes of Indonesian coffee, served in a unique coffee cup on a big wooden tray 
with mineral or still water.

PREMIUM



КЛАСИК
Classic 200ml

ВАНИЛА
Vanilla 280ml

 365rsd

 385rsd

COLD BREW 

Хладна кафа је квалитетан хладни филтер напитак од кафе из Етиопије. Сви елементи из кафе се 
екстрактују осмочасовном имерзијом кафе у хладну воду. Одговара особама са слабијим стомаком 
јер се извлачи мање киселина, док се задржава богат ниво кофеина.

Cold brew is a high-quality cold filtered Ethiopian coffee, in which all the elements from the coffee are 
extracted by immersion of coffee in cold water for eight hours. Because of the process in which fewer 
acids are extracted, it is suitable for people that have a weak stomach.

ХЛАДНА МАЧА
Iced Matcha 280ml

ICED MATCHA
365rsd

Високо квалитетна Мача, многима већ познатог специфичног укуса. Заслађена таман колико треба, 
једна чаша овог хладног напитка је, као и већ познати чај, десет пута нутритивнија и садржи мало 
више кофеина у односу на зелени чај. Обогаћена сласном млечном кремом која јој у комбинацији са 
ледом даје свежину и повремено оштар укус.

One glass of well-known, high quality Matcha is ten times more nutritious and contains a little more 
caffeine than regular green tea. Delicious milky foam combined with ice, sweetened just right, gives 
this cold beverage occasional sharp taste.

АФОГАТО
Affogato 300ml

АФОГАТО
355rsd

Чоколадне ноте нашег Латино бленда посебно су истакнуте куглом најфинијег сладоледа од ваниле, 
што овај несвакидашњи кафени напитак чини кремастим, благо слатким и освежавајућим док је у исто 
време ово и одличан начин да се засладите.

Chocolate notes of our Latino blend are especially highlighted with the finest Vanilla ice cream scoop, 
which makes this unusual coffee creamy, slightly sweet and refreshing, while it provides a unique 
dessert experience at the same time. 

БИЉНО
МЛЕКО
Vegan Milk

60 rsdСОЈИНО
МЛЕКО
Soy Milk

70 rsdБАДЕМОВО
МЛЕКО
Almond Milk

80 rsdКОКОСОВО
МЛЕКО
Coconut Milk



ГОЏИ БОБИЦЕ И ЈАГОДА
Gojiberry and Strawberry 300ml 275rsd

ДОМАЋИ ЛЕДЕНИ ЧАЈ
Homemade Ice Tea 

НАНА И МОРИНГА
Mint and Moringa 300ml   275rsd

МАНГО ЦРНИ ЧАЈ
Mango Black Tea 300ml  275rsd

БЕЛИ ЧАЈ
White Tea 300ml  275rsd

МАЧА ЗЕЛЕНИ ЧАЈ
Matcha Green Tea 210ml 285rsd

CHAI LATTE
200ml 285rsd

DIRTY CHAI LATTE
200ml   335rsd

ICED CHAI LATTE 
300ml  345rsd

DIRTY ICED CHAI LATTE
300ml  365rsd

20 rsdМЛЕКО
Milk

60 rsdСОЈИНО
МЛЕКО
Soy Milk

70 rsdБАДЕМОВО
МЛЕКО
Almond Milk

80 rsdКОКОСОВО
МЛЕКО
Coconut Milk

МАРАКУЈА
Passion Fruit  350ml

МАЛИНА
Raspberry 350ml

 325rsd

325rsd

БРЕСКВА
Peach 350ml

ЏАБУТИКАБА
Jabuticaba 350ml

 325rsd

 325rsd

ЧАЈ
Tea

ХИМАЛАЈА ЦРНИ ЧАЈ
Himalaya Black Tea 300ml  275rsd

ЗЕЛЕНИ ЧАЈ
Green Tea 300ml  275rsd
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ГОЏИ БОБИЦЕ И ЈАГОДА
Gojiberry and Strawberry

Комадићи јабуке и јагоде, кора шипка, хибискус и комади папаје у комбинацији са 
егзотичним гоџи бобицама и нежним латицама руже чине лагани освежавајући укус.

Apple and strawberry pieces, rosehip peels, hibiscus and papaya, combined with goji 
berries and delicate rose petals together comprise a light and refreshing taste.

НАНА И МОРИНГА
Mint and Moringa

Моринга олеифера је брзорастуће листопадно дрво пореклом из Индије. У комбинацији 
са зеленим чајем и листовима нане даје савршено богат укус са доста витамина, 
минерала, антиоксиданата и мало кофеина. 

Moringa oleifera is a fast-growing leafy tree originally from India. A combination of 
green tea and mint leaves makes a perfect rich taste and spectrum of vitamins and 
minerals, antioxidants and phytonutrients. This type of tea contains a little bit of 
caffeine. The ingredients of this tea are green tea, peppermint and moringa leaves. 

МАНГО ЦРНИ ЧАЈ
Mango Black Tea

Манго црни чај је прави напитак за све љубитеље сладуњавог манго укуса.

Perfect potion for anyone who loves the sweetness of tender fruit.

БЕЛИ ЧАЈ
White Tea

Бели чај, манго, бели хибискус, комадићи јагоде и црвене рибизле у комбинацији са 
цветом јасмина, магнолије, смантуса и руже. Фузија тропског воћа.

White tea, mango cubes, white hibiscus, mango, strawberry pieces, red currants, jasmine 
blossoms, magnolia and osmanthus blossom, rose petals. Fusion of tropical fruits. 

МАЧА ЗЕЛЕНИ ЧАЈ
Matcha Green Tea

Мача чај је висококвалитетни зелени чај у праху. Добија се пулверизацијом сувих листова 
Тенча чаја. Једна шоља овог напитка је десет пута нутритивнија и садржи мало више 
кофеина него стандардан зелени чај. Можете га поручити са млеком или без.

Matcha tea is a high-quality tea in powder form. It is obtained by pulverizing dry leaves 
of Tencha tea. One cup of this drink is ten times more nutritious and contains a little more 
caffeine than green tea. You can order it with or without milk.

ХИМАЛАЈА ЦРНИ ЧАЈ
Himalaya Black Tea - Royal Darjeeling

Узгаја се у Дарјелинг и Калимпонг четврти у Индији, одакле се и извози. Намењен је 
љубитељима избалансираних и орашастих нота. Чај садржи доста антиоксиданата, 
повећава густину костију, спречава срчане болести и утиче на ментално здравље.

It is grown in the Darjeeling and Kalimpong districts in India, from where it is also 
exported. It’s intended for lovers of balanced and nutty notes. This tea is full of antioxi-
dants that increase bone density, prevents heart disease, and improves your mental health.

ЗЕЛЕНИ ЧАЈ
Green Tea

„Храм Раја” је заштитни знак велике фабрике чаја у Хангзоу и пандан правом храму у 
Пекингу. Чај за овај бленд се увек бере на истим имањима и тако задржава препознатљив
квалитет и арому. Тамно зелени и чврсто ваљани лист, благо горко и оштрог укуса.

Temple of Heaven is a label of a large tea factory in Hangzhou. The original “Temple of 
Heaven” is a temple in Bejing. The tea for this blend is always harvested from the same 
estates, so the quality remains the same on the entire international market. Dark green and 
tightly roled leaf, tenderly bitter and tangy taste.



МИНЕРАЛНА ВОДА 
Still Water/ La Perla 500ml 245rsd

ВОДА
Water

ДАМА 
Queen Vienna Lager 330ml

КРАЉ
King Amber Ale 330ml

335rsd

355rsd

ПИВО
Beer

ЈАБУКА 
Apple 250ml  285rsd

КАЈСИЈА
Apricot 250ml  285rsd

МАЛИНА
Raspberry 250ml 390rsd

ЈАГОДА
Strawberry 250ml  285rsd

ГУСТИ СОК
Juice

*Без додатог шећера *No sugar added

ХЛАДНО ЦЕЂЕНИ СОК
Cold Pressed

МИНЕРАЛНА ВОДА
Still Water/ Aqua Panna 250ml / 750ml 265rsd / 375rsd

ГАЗИРАНА ВОДА 
Sparkling Water/ San Pelegrino 250ml / 750ml 265rsd / 375rsd

355rsd
Цвекла, јабука, шаргарепа, 
лимун, ђумбир
Beet, Apple, Carrot,
Lemon, Ginger
250ml

STARTER 355rsd

Јабука, лимета, ананас, нана
Apple, Lime, Pineapple, Mint
250ml

AFTER PARTY
by  

Поморанџа, јабука, 
јагода/нар/малина
Orange, Apple, Strawberry/
Pomegranate/Raspberry 
250ml

RED LOVE 355rsd 355rsdFRESH 
Поморанџа
Orange 
250ml



SPICE GINGER SHOT 
Јабука, лимун, ђумбир, паприка / Apple, Lemon, Ginger, Pepper 60ml 215rsd

ЕНЕРГЕТСКИ ШОТ
Power Shot

ЛИМУНАДА 
Lemonade 350ml  245rsd

МАРАКУЈА 
Passion Fruit 350ml  285rsd

МАЛИНА 
Raspberry 350ml  285rsd

БРЕСКВА 
Peach 350ml  285rsd

ЏАБУТИКАБА 
Jabuticaba 350ml  285rsd

ЛИМУНАДА
Lemonade

АРАНЋАТА ПОМОРАНЏА 
Aranciata Orange 200ml 295rsd

ГАЗИРАНИ СОКОВИ
Soda

СМУТИ
Smoothie

POWER GINGER SHOT 
Јабука, ђумбир, цимет у праху / Apple, Ginger, Cinnamon 60ml 215rsd

MORNING SMOOTHIE
Манго, бресква, малина, јогурт
Mango, Peach, Raspberry, Yogurt 350ml 445rsd

SUPER FIT SMOOTHIE
Ананас, мед, чиа, куркума, банана
Pineapple, Honey, Chia, Turmeric, Banana 350ml 445rsd
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465rsd

POWER PROTEIN SMOOTHIE
Протеин сурутке, банана, какао, кикирики путер, кокос,
бадем/coja/кокос млеко
Whey Protein, Banana, Cocoa, Peanut Butter, Coconut,
Almond/Soy/Coconut Milk 350ml

АСАИ
Малина, Асаи бобице, банана, бадем/coja/кокос млеко
Raspberry, Acai Berry, Banana, Almond/Soy/Coconut Milk 350ml

515rsd



КРОАСАН ШУНКА И СИР
Croissant Ham & Cheese

КРОАСАН
Croissant 155rsd

285rsd

КРОАСАН МАЛИНА
Raspberry Croissant 275rsd

КРОАСАН ЛЕШНИК
Croissant Hazelnut 255rsd

ДОРУЧАК
Breakfast

ЧОКОЛАДА
Chocolate

ШУМСКО ВОЋЕ
Forest Fruits

195rsd

195rsd

ЈАФА
Jaffa 195rsd

МАФИН
Muffin

ТУНА ЛОСОС
Tuna Salmon

495rsd

КУБАНО
Cubano

455rsd

Мајонез лајт, влашац, лимунов сок и кора лимуна, першун, со, бибер, димљени лосос, туна, 
парадајз, краставац, багет са семенкама
Mayonnaise light, chives, lemon juice and lemon peel, parsley, salt, pepper, smoked salmon,
tuna, tomato, cucumber, baguette with seeds

Мед сенф дресинг (мед, сенф, мирођија, црвени лук), свињска печеница, свињска ребра 
(споро кувана 14 сати - конфитирана), кисели краставац, гауда, бриош кифла, путер

Honey mustard dressing (honey, mustard, dill, red onion), pork loin,
pork ribs (slow cooked 14 hours - confit), pickles, gouda, brioche roll, butter

БРИОШ СЕНДВИЧ
Brioche Sandwich

КРАНЧ БОРОВНИЦА И ЧИА
Crunch Blueberry & Chia

415rsd

375rsd

ТОСТ СЕНДВИЧ
Toast Sandwich 390rsd

АСАИ ЧИНИЈА
Acai Bowl 625rsd

СЕЗОНСКА КАША
Seasonal Oatmeal 345rsd
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БЕБИЋИНО 
Babyccino 200ml

БЕБИ АФОГАТО
Baby Affogato 200ml

145rsd

215rsd

МАФИН ЧОКОЛАДА + ГУСТИ СОК КАЈСИЈА
Choco Muffin + Apricot Juice 345rsd

ДЕЧИЈИ МЕНИ
Kids Menu

БЕОГРАД, Краља Петра 16 | 011  328 13 11

ВИДИМО СЕ НА II СПРАТУ

ЈАБУКА ТАРТ
Apple Tart 345rsd

МАЛИНА ЧОКО ТАРТ
Raspberry Choco Tart 385rsd

КОЛАЧИ
Cakes
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БИСКВИТ ЦРНА ЧОКОЛАДА И ОРАХ
Dark Chocolate & Walnut 185rsd

БИСКВИТ БЕЛА ЧОКОЛАДА И ПИСТАЋ
White Chocolate & Pistachio 215rsd

БИСКВИТ РОЗЕ ЧОКОЛАДА И ЛЕШНИК
Pink Chocolate & Hazelnut 185rsd



www. kafeterija.com / lokacije

МЕСТО ГДЕ ЈУТРО ПОЧИЊЕ
THE PLACE WHERE MORNING BEGINS

Скенирај QR код и откриј све локације на којима можеш уживати 
у својим омиљеним Кафетерија напицима и залогајима.

Scan QR Code and discover all the locations where you can enjoy 
your favorite Kafeterija drinks and food.

ЛОКАЦИЈЕ

Ваше мишљење нам
је битно, скенирајте
код и пишите нам


