
ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

 

 
 

 

ВЕЖБЕ ИЗ ПРЕДМЕТА 

„ГАСТРОНОМСКИ МЕНАЏМЕНТ“ 

 

 Тема: 

Анализа менија / јеловника 

Хотел „Metropol Palace“ 

 

 

 

 
Ментор:                                                                                          Студент: 

 

                                 

 

 

 

 

 

Београд, 2017 године 

 

 



2 

 

                                      Садржај: 

 
1. Хотел „Metropol Palace“ ……………………………………………………… 3 

2. УВОД ……………………………………………………………………………4 

3. Јеловник ………………………………………………………………………... 5 

4. Израда јеловника  и менија према условима ресторана …………………….. 6 

5. Дизајн и графичка израда јеловника …………………………………………. 7 

6. АНАЛИЗА јеловника …………………………………………………………. 7 

1. Папир …………………………………………………………. 7 

2. Штампа ……………………………………………………….. 8 

3. Боја ……………………………………………………………. 8 

4. Баланс …………………………………………………………. 8 

5. Разноврсност ………………………………………………….. 9 

6. Састав …………………………………………………………. 9 

7. Опис …………………………………………………………... 10 

8. Истина у менију ……………………………………………… 10 

9. Обележавање јеловника ……………………………………... 10  

10. Навођење јела ………………………………………………….11 

11. Величина јеловника ………………………………………… ..12 

12. Дизајн корица ………………………………………………… 12 

 

7. SWOT анализа ………………………………………………………………... 13 

 

 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Хотел „Metropol Palace“ 

 

 

 

Очаравајући хотел са пет звездица, Метропол је увек био средиште градског друштвеног 

живота и домаћин свим најцењенијим гостима. Пројектован од стране чувеног српског 

архитекте Драгише Брашована и званично је отворен 1957 год. Хотел Метропол је поново 

отворен 2012. године као Metropol Palace, a Luxury Collection Hotel.. Смештен у самом 

центру града, сада после комплетног реновирања и редизајна од стране компаније МКВ,  

Metropol Palace се поново може сматрати луксузним, модерним драгуљем Београда.  

 

Од тренутка када закорачите у Метропол Палаце,пространи лоби одаје утисак мира и 

удобрности који истог тренутка опушта сва чула. Изузетна понуда смештаја обезбеђује 

јединствени дизајн и непревазиђен луксуз: 196 соба и 40 апартмана са спектакуларним 

погледом на Ташмајдански парк су богато опремљени како би удовољили свим врстама 

потреба, укључујучи најмодерније комуникационе уређаје и технологије. 

 

Разноврсни хотелски простори, као што су балске дворане, сале за састанке, ресторан и 

лоби, могу да угосте све врсте дешавања од конференција, вечера, приватних забава, до 

венчања, састанака и још много тога. 

 

Хотел има интернационални ресторан фине хране. Гастрономски спој локалних укуса и 

грчких специјалитета и комбинацију европске и азијске кухиње. 

 

Поред сјајне локације и луксузног смештаја, гости хотела Metropol Palace могу да уживају 

у најмодернијем спа и фитнес центру, базену, сауни, ђакузију, парном купатилу и посебним 

третманима. 

 

Хотел Metropol Palace  располаже са: Класична соба 26, Супериор соба 68, Делуxе соба 106, 

Јуниор апартман 21, Ехклузив апартман 11, Специал апартман 5, Краљевски апартман 1, 

Председнички апартман 1. Собе за особе за инвалидитетом и   Супериор собе 4. 
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Увод 
 

Стручно технолошка анализа јеловникакоји се дају у угоститељским објектима, помогла би 

попуњавању велике празнине, која постоји у пракси доброг дела угоститељских радника. 

Полазећи од тога, познавање значаја правилне и последица неправилне исхране обавезује 

угоститељске раднике да више пажње посвете исхрани као једном од најважнијих 

„спољних“ чинилаца у очувању физичког и психичког здравља. Решавање проблема 

исхране здравих и болесних људи који користе услуге угоститељских објеката, условљено 

је, поред осталог, и добрим познавањем од стране угоститељских радника биолошке 

вредности намирница и потреба организма за енергетским, градивним и заштитним 

материјама. 

 

Извори животних намирница били су у прошлости веома зависни од локалних климатских 

и других природних услова, као и од традиције. У нашој земљи је исхрана, чак и тамо где су 

се производиле задовољавајуће количине намирница, била лошија него што би објективно 

морала бити, најчешће због сезонског карактера исхране, примитивне технике 

конзервирања намирница, нерационалног трошења залиха, непознавања храњиве и 

заштитне вредности намирница, као и лоше технологије припреме хране. 

 

 

Бројне користи анализе јеловника  за угоститељску делатност су следће: 

 

 Стручно технолошка анализа менија има за циљ да укаже на повезаност праксе и 

науке у примени јела, и при томе има утицаја на културу исхране народа, а онда и 

утицаја преко интернационалних менија на исхрану туриста; 

 

 Редослед служења јела у менију и њихов утицај на искоришћавање хранљивих 

материја која улазе у састав намирница из којих су састављена; 

 

 

 Структура хладних предјела, супе, чорбе и консомеа, топлих предјела, главних јела, 

десерта и топлих напитака и њихов утицај на задовољење организма законима 

правилне и рационалне исхране било да је реч о здравим или болесним особама; 

 

 Корекција норматива за спремање јела на основу изнетих добрих и лоших страна 

менија у исхрани појединих категорија здравих и болесних људи; 

 

 

 Начин термичке обраде и њихов утицај на храњиву вредност намирница које улазе у 

састав јела; 

 

 Комбинација намирница из предложених седам група према законима правилне 

исхране и рационалне исхране чиме би се задовољили захтеви и физиолошке потребе 

организма према фазама живота; 
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 Стога што нема специјализованих ресторана за исхрану болесника по категоријама 

аутор је имао намеру да кроз примену постојећих менија препоручи, на основу 

намирница које улазе у њихов састав, онакву комбинацију која би одговарала 

категорији болести, то је пионирски покушај повезивања праксе и теорије, односно 

науке о исхрани појединаца, породице и колективне исхране преко угоститељских 

услуга које могу да допринесу измени традиционалних навика и норматива за 

корекцију према захтевима и достигнућима науке, односно економског стандарда 

појединца и целог друштва. 

 

 

 

                                              

Јеловник 

 
 

Јеловнике сатавља менаџер кухиње у сарадњи са менаџером ресторанког сервиса.  

У објектима масовне интитуционлне исхране(болнице, касарне, затвори, фабрике, школе, 

факултети и други субјекти где се врши припрема хране) у тиму за креирање јеловника, 

поред менаџера, учествује технолог, нутриционита или дијететичар. 

 

 Код великих хотелских и других угоститељско-туристичких корпорација креирање, 

стандардизацију норматива, рецепата, радних процедура и јеловника врши стратешки 

менаџмент односно дивизија за менаџмент хране и пића(food and beverages management) 

у сарадњи и тачно дефинисаној процедури, са хотелима, ресторанима или другим објектима 

у ланцу. 

 

Да би јеловник био сврсисходан мора бити: 

 

– стручно написан, читљив; 

– језично испараван, разумљив. 

 

У пракси су најпознатија два начина исписивања јела у јеловнику или мени карти: 

 

– ређање јела према групама по редоследу служења(хладна предјела,супе, чорбе и 

сл.); 

– ређање такође по редоследу служења али по намирницама од којих се припремају 

јела (јела од меса, јела од поврћа, јела са житарицама и сл.). 
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ИЗРАДА ЈЕЛОВНИКА И МЕНИЈА 

ПРЕМА УСЛОВИМА РЕСТОРАНА 

 

 

При изради новог или допуни, новим ставкама, већ постојећег јеловника, морају се 

употпуности познавати просторни, кадровски и други капацитети ресторана. Исто важи и за 

писање јеловника за ресторан који је у фази планирања. Све почиње са јеловником.  

Распоред, дизајн, декор, производно услужни програм, опрема и особље зависе од јеловника 

и његовог садржаја. Различито ће се посматрати ресторан којем је потребна промена 

јеловника а другачије, нови ресторан у фази планирања. 

 

 

Промене у јеловнику постојећег ресторана захтевају сагледавање следећих фактора :  

 

1) могућност набавке намирница за планирану измену или допуну,  

 

2) могућност рационалнијег искоришћења постојећег асортимана намирница,  

 

 

3) како ће нове или измењене ставке утицати на повећање трошкова и да ли ће их 

поднети     продајна цена јела, 

 

4) да ли постојећи капацитети опреме могу прихватити нову ставку,   

 

 

5) какве су физичке могућности просторија и радника,  

 

6) да ли ће измена угрозити праволинијски ток намирница и јела,  

 

 

7) да ли је особље стручно да проведе планиране измене и  

 

      8) да ли измена одудара од производно услужног програма(теме) ресторана. 
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ДИЗАЈН И ГРАФИЧКА ИЗРАДА ЈЕЛОВНИКА 

 
 

Пошто су извршена неопходна истраживања и донешене одлуке везане за врсту, тип и стил 

рада угоститељског објекта и утврђени нормативи и врсте јела која ће се припремати, 

приступа се дизајнирању и графичкој изради јеловника.  

 

Да би се то урадило потребно је утврдити какав ће бити: 

1) Папир 

2) Штампа 

3) Боја 

4) Баланс 

5) Разноврсност 

6) Састав 

7) Опис 

8) Истина у јеловнику 

9) Обележавање менија 

10) Навођење ставки 

11) Величина 

12) Дизајн корица 

 

 

 

Анализа јеловника 

 
1.Папир. 
 

Да би се започео процес израде јеловника, неопходно је прво одабрати квалитетан 

жељени папира. При томе се мора имати на уму колико ће се често јеловник користити.  

Ако ће се он мењати дневно, онда треба да је јефтинији и мање трајнији папиркао.   

Не мора бити пресвучен и лакше се може изабрати. С друге стране, јеловник који се неће 

често мењати захтева трајнији, пресвучен, тежак, водоотпоран  и  папир отпоран на флеке. 

Трајност је веома важна при избору папира за корице. 

Мени хотела Metropol Palace је нешто слабијег квалитета и дизајна, он се мења на свака 3-4 

месеца, па из тог разлога се неставља велики значај на квалитет папира. 

 

При избору папира, се морају размотрити и следећи фактори: 

• Јачина 

• Текстура 

• Боја 

• Непровидност (смањење провидности штампе са друге стране папира) 
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2. Штампа.  

 

Штампа јеловника би требала бити лака за читање. Од виталног је значаја да штампа на 

менију буде одговарајуће величине. Постоје различити стилови штампе.  

Три главна су: 

 латинско писмо,  

 модерно и  

 писано.  

У овом менију се користи латинско писмо. 

Латинско писмо је карактеристично по комбинацији танких и дебелих карактеристика.  

Лако је за читање и користи се код новина, магазина и књига. Латинско писмо треба да се 

користи за опис на менију. 

 Величини слова је такође јако битна за писање менија. У овом случају је планер менија 

изабрао одговарајућу величну слова због чега је читње доста олакшано.  

 

 

 

3. Боја.  
 
Боја штампе је такође важна. Штампа у овом јеловнику је тамна, а позадина светла. 

Изабрана боја папира и штампе на јеловнику је добро уклопљена. 

 

Постоје многе варијације слогова. Ове варијације такође укључују нижа и виша слова. Нижа 

слова су мања слова и виша слова су капитална или велика слова. Нижа слова треба да се 

користе за опис , а виша слова треба да се користе за наслове или поднаслове, као што је 

коришћено  у овом јеловнику. 

 

Постоји и могућност коришћења „италик“ верзија слога. Италик верзија слога је накривљена 

и чини да јеловник буде тежи за читање, из тог разлога се ова верзија није користила. 

 

 

 

4. Баланс. 

 

Јеловник је избалансиран када број ставки у различитим групама буде пропорционално 

распоређен. Овај јеловник  има 5 предјела, 2 чорбе, 6 салате, 17 

главних јела  и 5 десерата,  из тог разлога се сматра добро избалансираним.  

Предност овог менија је што у понуди садржи и „дечији мени“ са укупно 9 ставки. 
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5. Разноврсност.  

 

Разноврсност је критична за добар јеловник не само за број понуђених јела унутар једне 

групе, већ и за начин на који су јела припремљена. 

 

Имамо 5 врста предјала у менију али се водило рачуна да се намирнице не поклапају, и да 

свако предјело буде припремљено на различити начин. 

 

Што се тиче главних јела, она се спремају уз коришћење различите термичеке обраде: 

кувана на пари, кувана у води, сотирана, поширана, динстана, пржена или печена. 

 Гости цене разноврсност код јеловника. Разноврсност је истовремено одраз креативности 

шефа кухиње. 

 

 

 

6.Састав.  

 

Слагање јела је важно код планирања менија и јеловника. Планер менија мора да 

процени колико ће добро неки прилог да иде са одређеним главним јелом.  

 

 Главна јела:  

 

 Тандори пилетина сервирана са пире кромпиром у маслиновом уљу и јогурт сосу 

 Говеђи бургер са штапићима келерабе 

 Бургер од лососа са бареним поврћем и мајонезом од васибија 

 Гриловани телећи котлет сервиран са кајмаком 

 Филе бранцина сервиран са грилованим паприкама 

 Свињски филе са мрвицама сланине и балсамико сосом 

 Пене са павлаком  и пестом од руколе 

 Таљателе у болоњез сосу 

 Говеђи филе црвеном вину 

 

 Поред самих јела изузетно је битно одабрати инвентар за сервирање, тањири од порцелана, 

гранитне плоче… 
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7. Опис. 

 

Опис  нуди објашњење како се поједина јела или гангови припремају и служе.  

Опис је тај који помаже да се јело са јеловника прода.  

 

Главна јела  у јеловнику би требало да имају најдетаљнији опис. Ексклузивни менији са 

веома високим ценама ставки требали би имати знатну количину описа. Када је опис гангова 

краћи он указује да се гости који једу ту врсту хране по утврђеној цени , у објекту бораве 

пола сата до два сата док менији са опширнијим описом задржавају госта много дуже у 

објекту. 

 

 У овом јеловнику се није посветила велика пажња описивању јела. Мени садржи превод на 

само један страни језик- енглески. Постоји опис јела тј. опис сервирања али не и грамажа 

датог јела. 

 

 

 

8. Истина у јеловнику.  
 
Свака  ставка описана у јеловнику је истинита и тачна.  

Превод на страном језику је одрађен одлично, тако да су права гостију заштићена. 

 

 

9. Обележавање јеловника. 

 

Обележавање јеловника подразумева да све што је наведено у њему мора бити тачно и 

доказиво. Ово се посебно односи на нутритивне изјаве и изјаве везане за здравствену корист 

хране, која ако се унесе у јеловнике, морају бити научно потврђене и доказиве. Све ово 

тражи да менаџмент и стручни радници у угоститељству прате законску регулативу из ове 

области и да је проводе у пракси.  

 

Нутритивна тврдња се чини онда када се наводи присуство неког састојка у јелу.  

Речи, као што су: без холестерола, свеже, здраво, природно, немасно, лако и  смањено, често 

се користе у јеловницима и менијима. Здравствена тврдња извештава да постоји веза између 

јела или оброка и превенције неке болести, као што је на пример тврдња да воће и поврће 

обезбеђује превенцију против канцера. 

Нутритивне и здравствене тврдње се не морају појавити увек директно у јеловнику или 

менију, али се морају направити доступним за све госте кроз брошуру, постер, таблу и 

записник. 
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У овом јеловнику је јасно наведена и истакна посебним знаковима која су јела љута, која 

јела садрже алергене, количина угљених хидрата, да ли је јело вегетеријанско или не и да ли 

садржи свињску масноћу. 

 

 

 

 

10. Навођење јела(ставки).  

 

 Навођење јела(ставки) у јеловницима и менијима се врши по оном реду по ком ће бити 

услужена и конзумирана. 

 

 

Редослед гагова у овом јеловнику је следећи: 

 

 

ПРЕДЈЕЛА 

# 

САЛАТЕ 

# 

ГЛАВНА ЈЕЛА 

# 

СРПСКИ СПЕЦИЈАЛИТЕТИ 

# 

ПОСЛАСТИЦЕ 

# 

ДЕЧИЈИ МЕНИ 

# 

МЕНИ ЗДРАВЕ ХРАНЕ 

 

 

 

Овакав редослед гангова није уобичајан али са друге стране успева да задовољи све потребе 

гостију. Овде се не користи правило да ће се поштовати редослед ганкгова  при 

послуживању јела. 

 

 

 

 

 

 



12 

 

11. Величина јеловника.  

 

– Величина јеловника би требала бити толика да прикаже јела а да при том страница 

не буде превише пренатрпана.  

– Превише велики јеловник може бити необичан за руковање и чување.  

– Најпопуларнија величина менија је 8,5 инча x 11 инча.  

– Треба избегавати превише мале јеловнике јер га гости отежано читају.  

 

Димензије овог јеловника су 10 инча х 6.8 инча. У поређењу са бројем јела у менију 

димензија задоволљава потребе. Мени садржи 8 листова на којима су распоређена јела по 

ганговима. 

 

 

 

12. Дизајн корица  

 

Дизајн корица је маркетиншки веома значајан јер предња и задња корица дају могућност 

за неописиву рекламну моћ.  

Корице јеловника треба ју да одражавају декор и врсту хотела.  

 

У овом случају корица менија је од беле коже,  назив хотела и лого су исписани златном 

бојом. 

На последњој страни су истакнути следећи подаци: 

– Тачна адреса и место где се хотел налази 

– Број телефона за резервације 

– Е-маил  

– Сајт хотела 

 

А на почетној страни менија је истакнута добродошлица гостима. Као и опис ресторана и 

услуге коју нуде гостима. 
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SWOT анализа 
 

 

СНАГА СЛАБОСТ 

 Савремена опрема и технологија 

 Мотивисано особље 

 Високо школовани кадар 

 Велика понуда јела  

 Смањени промет гостију 

 Цене 

 Недевољна разноврсност 

интернационалне кухиње 

 

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

 Увођење нових јела 

 Придобијање нових гостију 

 Конкуренција осталих ресторана и 

хотел 

 Нестабилно политичко-економска 

ситуација 

 Ниска куповна моћ локалног 

становништва 

 

 




