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  ТРАДИЦИЈА ДУГА ПОЛА ВЕКА- РЕСТОРАН ”МБ”
  

Угоститељска традиција породице Благојевић, дуга више од пола века, настала и
брижно негована на Кордуну, наставила се и у Шумадији. Подно питомог Космаја, на
улазу у Младеновац, на Светог Илију 1998. године почео је са радом породични
ресторан ”МБ”.
Тајне и чари угоститељског заната по коме су Благојевићи били надалеко познати у
старом крају, почели су да откривају и љубитељи доброг залогаја не само у Младеновцу
и околини, него и многи Београђани до којих је дошао глас о најукуснијем јагњећем и
прасећем печењу у овом делу Србије.      Спремана на буковини, по рецептури која се
чува као највредније породично благо, уз брижљиву селекцију јагњади са планинских
подручја Србије, јагњетина у ресторану ”МБ” или ”код Јуце”, како знају рећи стални
гости, представља истински гастрономски доживљај који се дуго памти, али и
препричава.

У комбинацији са врућим прасећим печењем, по коме је овај крај Србије надалеко
познат, салатама спремљеним од свежег поврћа узгајаним на оближњим
пољопривредним имањима, домаћим сиревима и пршутом, топлим лепињама, чорбама и
супама, као и јелима са роштиља,  јелима по наруџбини, у ресторану ”МБ” пронаћи ћете
идеално место за Ваше пословне или породичне ручкове.

Уз богат избор квалитетног домаћег и страног пића, сваки гост може да ужива и уз
чашицу оригиналне домаће крушкове, шљивове или кајсијеве ракије коју за госте
ресторана ”МБ” производи породица Благојевић.

У укусно уређеном ентеријеру, кјоји одише топлином и гостопримством, о Вашем
задовољству бринуће се 30 стално запослених радника, међу којима је и комплетна
породица Благојевић- Милорад, Мира, Маријана и Милка, заједно са својим супрузима.
Тако се наставља лепа традиција коју је педесетих година двадесетог века започео
деда Михајло, а затим и бака Марија, у чију се гостионицу у селу Купленско, на Кордуну,
свраћали сви љубитељи аутентичних, домаћих кордунашких специјалитета.
Добро дошли.

  

Dobro došli.
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