
 



 

 

„КУЈНАТА НА ЛУНА“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добредојдовте во „Кујната на Луна“, каде сѐ што се подготвува ги воодушевува сетилата за 

вкус на нашите крзнени пријателчиња, бидејќи e секогаш свежо и тазе, 100% домашно, без 

шеќери и без конзерванси и секако, одобрено од Агенција за храна и ветеринарство на 

РСМ, со  

Решение бр.: УП – 1 Бр. 17-669 од 26.03.2019 година 

 

Во „Кујната на Луна“ рецептите се направени со помош на нутриционист за исхрана на 

миленици, поединечно се подготвуваат и рачно се обработуваат, без шеќери и 

конзерванси, со внимателно одбрани висококвалитетни состојки, тазе и свежо печени и 

ниту еден миленик не може да им одолее, бидејќи мирисаат како пецивата на баба.   

 

 

 



 

 

 
РОДЕНДЕНСКА ТОРТА ЗА КУЧИЊА 

 
Вкусни роденденски торти со форма и боја по Ваш избор и топинг од грчки јогурт и/или 

павлака за незаборавен роденден на Вашето милениче! 
 

Состојки за тесто: ржано и/или меко пченично брашно, овесни снегулки, путер од кикирики, 
100% природен и здрав од брендот Be healthy (https://behealthy.mk/mk/), јајца, сончогледово 
масло, мед, сезонско овошје и/или зеленчук: брусници, боровница, банана, јагоди, моркови, 
тиква, јаболка и др. 
 

Топинг: грчки јогурт, павлака, со природни бои 
 

Видови торти: мали, големи и на спрат.  
 

Форма на торти:  
Мала/голема: цвет, круг 
Мала: коцка 
Голема: срце 
На спрат: цвет, круг 
 

Боја на торти: Црвена, розова, виолетова, зелена, жолта, 
кајсија (портокалова), плава, чоколадна, црна, бела, 
сребрена, златна, бакарна. 
 

Металик боја: црвена, бисер, слонова коска, розова.  
 

Амбалажа: 100% биоразградливо тањирче, бидејќи Луна пет 
е секогаш во насока на заштита на животната средина. 
 
Декорација за роденденска торта: таг-бројка, таг-балонче, 
свекичка и машни.  
 

Цена на торта: мала 500 ден.; голема 600 ден.; на спрат 1000 
ден. 
 

Цена на крем торта – виножито: мала 750 ден., голема 900 
ден.  
 

На секоје пакување има декларација за состав и датум на 
траење на производот. 
 

Со секоја роденденска торта добивате: роденденски 
подарок од Луна пет и куп бакнежи и гушки за Вашето 
милениче!! 
 
 

Нарачка: 2 дена однапред 
 

Број за резервација:  071 97 31 31 ;  070 209 773 ;   02 2455 233 
 

Тортите можете да ги погледнете на Инстаграм     
luna.pet.shop 

 

 
         
  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

РОДЕНДЕНСКA ТОРТA/КАПКЕЈК ЗА 

МАЧИЊА 

Составот е ист како и за кучиња. 

Амбалажа, боја и пакување по 

избор. 

На секоје пакување има декларација 

за состав и датум на траење на 

производот. 

Цена: 400 ден. 

Нарачка: 2 дена однапред 
 

Со секоја роденденска торта/капкејк 

за маче добивате: роденденски 

подарок од Луна пет и куп бакнежи 

и гушки за Вашето милениче!!!   

Тортите можете да ги погледнете на 

Инстаграм    luna.pet.shop 

ТЕМАТСКИ ТОРТИ 

 

- Новогодишни – во форма на цвет 

(големи и мали); боја зелена, 

црвена; декорирани со таг-балонче, 

црвени и/или златни лампиони, машни.  

Цена: мала 500 ден.; голема 600 ден.    

 

- св. Валентин, во форма на срце, црвена, 

украсена со срце и/или бело мече со срце, 

машни.  

Цена: 600 ден.  

 

- Тематски торти по желба  

 

- Торти за повојница 

 

      Нарачка: 2 дена однапред 

 На секоје пакување има декларација за 

состав и датум на траење. 

 

Нарачка: 2 дена однапред 

Број за резервација:  071 97 31 31 ;  070 209 773 ;   02 2455 233 

Тортите можете да ги погледнете на Инстаграм    luna.pet.shop 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

РАЧНО ИЗРАБОТЕНИ ПЕЦИВА 
 

Сите пецива во „Кујната на Луна“ 

секојдневно и рачно се подготвуваат, а 

постојаната различна имагинација во 

дизајнот, формите и амбалажата, на нашите 

крзнени пријателчиња им нуди постојан 

променлив избор на пецива и колачи на кои 

нема да можат да им одолеат. 

 

ТЕМАТСКИ КАПКЕЈК 

Цена на парче: 150 ден. 

- Новогодишни, 

- св. Валентин, 

- Велигденски, 

- Ноќ на вештерките (Halloween), 

- Тематски по желба.  

 

РОДЕНДЕНСКИ КАПКЕЈК (по желба) 

Цена на парче: 250 ден. 

 

Состојки за тесто: ржано (Виталија) и/или 

меко пченично брашно, овесни 

снегулки, путер од кикирики, 100% 

природен и здрав од брендот Be 

healthy (https://behealthy.mk/mk/), 

јајца, сончогледово масло, мед, 

сезонско овошје или зеленчук: 

брусници, боровница, банана, јагоди, 

моркови, тиква, јаболка и др. 

 

Топинг: грчки јогурт, павлака, со 

природни бои по избор. 

 

Амбалажа: соодветно декорирани и 

украсени. 

 

 

 

         На секоје пакување има декларација за состав и датум на траење. 

 

Нарачка: 2 дена однапред  

Број за резервација:  071 97 31 31 ;  070 209 773 ;   02 2455 233 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
РОДЕНДЕНСКИ ПАКЕТИ 

 
Состав: роденденска торта, капкејк, 

макаронс, лижавче, бомбици, 
колачи/ситни кекси  

 

Декорација: таг-бројка, таг-балонче, 
свекичка, топер и машни. 

 

За славеникот: роденденско капче 

(вклучено во цената) 

 

Роденденско тањирче: за секое кученце 

(вклучено во цената)  

 

Состав и Цена на пакети:  

Роденденски пакет за 1 кученце:  

- Мала/голема торта - 1,  

- Капкејк - 2,  

- Макаронс - 3, 

- Лижавче со пресувана кожа - 1, 

- Бомбици - 3 

- Ситни кекси. 

Цена: 1400/1500 ден. 

 

Роденденски пакет за 2 кученца:  

- Мала/голема торта 1,  

- Капкејк - 4,    

- Макаронс- 6, 

- Лижавче со пресувана кожа -2, 

- Бомбици – 6, 

- Ситни кекси. 

     Цена: 1900/2000 ден. 

 

Роденденски пакет за 5 кученца:   
- Мала/голема торта - 1, 
-    Капкејк - 10, 
-    Макаронс - 15, 
-    Лижавче со пресувана кожа -  5, 
-    Бомбици – 15, 
-    Ситни кекси. 
Цена: 2400/2500 ден. 

 

Амбалажа, боја и пакување по избор. 

 

Нарачка: 1 недела однапред 

Број за резервација:  071 97 31 31 ;  070 209 773 ;   02 2455 233 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СЛАТКА МАСА 
Од  „Кујната на Луна“  

со разни видови колачи: 

- бомбици,  

- капкејк со топинг,  

- мафини,  

- макаронс, 

- крем колачи, 

- лижавчиња со пресувана кожа, 

- суви колачи (во најразлични форми по желба: 

куче, коска, шепа, срце, месечина, цвет и др.).  

- бисиквити и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состојки за тесто: ржано (Виталија) и/или меко 

пченично брашно, овесни снегулки, путер од кикирики, 

100% природен и здрав од брендот Be healthy 

(https://behealthy.mk/mk/), јајца, сончогледово масло, 

мед, сезонско овошје или зеленчук: брусници, 

боровница, банана, јагоди, моркови, тиква, јаболка и 

др. 

 

Топинг: грчки јогурт, павлака, со природни бои 

 

Тема и боја: по избор 

 

На секоје пакување има декларација за состав и датум 

на траење. 

Нарачка: 2 недели однапред 

Број за резервација:  071 97 31 31 ;  070 209 773 ;    

02 2455 233 

 



 



 

 

 

ОРГАНИЗИРАМЕ НА ВАШЕ БАРАЊЕ И ПО ВАШ ИЗБОР: 
 

 

 

- РОДЕНДЕНСКА ЗАБАВА ЗА МИЛЕНИЦИ, 

 

- СЛАТКА МАСА ЗА МИЛЕНИЦИ, 

 

- ПРОФЕСИОНАЛНО ФОТОГРАФИРАЊЕ НА МИЛЕНИЦИ,  
со нашиот извонреден, од страна на нашите миленици веќе: 

 „проверен како подобен :)))“ и мнооогу обожуван, фотографот Богдан, кој го знаеме 

сите од нашите новогодишни фотосесии.  

 

(фотограф Богдан тел. 070/584-887) 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА - 2 недели однапред 

Број за резервација:  071 97 31 31 ;  070 209 773 ;   02 2455 233 

 

 

 



 

 

 

РОДЕНДЕНСКИ АКЦЕСОАРИ: 

 

 

- Балон бројка, 

- Роденденско капче, 

- Роденденска круна, 

- Роденденски чаршав, салфетки, тањирчиња, 

- Разна декорација (знаменца, балони, конфети и др.), 

- Роденденски покани, 

- Тагчиња, 

- Роденденска рамка за слики. 

 

Број за резервации: 

071 97 31 31 

070 209 773 

02 2455 233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


