MENU
sALlatat

Risotto & Pasta

“Kuskus” - majdanoz, domate, tranguj,

“Risotto Tartuf” - oriz karnerolli t’pregaditun me

qepë e re, lëng limoni vjen me bukë t’shpisë - 3.9
“Cezar” - gjethe ajsberg, cezar dressing dhe
pulë në zgarë - 5
“Panxhar” - me karrota, gjethe rukolla dhe vaj ullini
ekstra virgjin me limon - 3.5
“Mesdhetare” - domate, djathë feta, ullinj,
tranguj, vaj ullini ekstra virgjin dhe origano - 3.2

burger

buter dhe verë të bardhë, vaj tartufi, këpurdha
vendore dhe djathë parmesan - 5.5
“Risotto Pule” - oriz karnerolli t’pregaditun me
buter dhe verë të bardhë, pulë, asparagus dhe
djathë parmesan - 4.8
“Pasta Ragu” - mish vici i pregaditun për 24 orë,
në salcë domateve dhe djathë sharri - 5
“Pasta me Pesto” - pasta të shkurta,
djath sharri dhe salcë pesto e shpisë - 5
“Oriz me ramstek” - oriz basmati,
ramstek, qepë e re në salcë soja - 5.5

100% mish viçi

“Burger Chutney” 150gr 100% mish vici, bukë
briosh, tri lloje të specave t’tymosun, sallatë ajsberg,
qepë, salcë burgeri e shpisë vjen me patate – 5
“Cheeseburger” 150gr 100% mish vici, buke briosh,
djath edam, sallatë ajsberg, domate, tranguj turshi,
salcë burgeri e shpisë vjen me patate – 4
“Burger me hudhër” 150gr 100% mish vici, buke
briosh, krem hudher, qepë t’karamelizuara, vjen me
patate t’shpisë – 4.9
“Burger me Panxhar” 150gr 100% mish vici, buke
briosh, panxhar, domate, rukolla, salce burgeri e shpise
vjen me patate – 4.5
“Burger 280gr” 280gr 100% mish vici, përshutë
derri, buke briosh, sallatë ajsberg, tranguj turrshi, salce
burgeri e shpise, vjen me patate – 6

Ambëlsina
“Tortë Djathi” - 3
“Chocolate Soufle” - 3.8

“Burger me pulë” 120gr mish pule i marinum me
cornflakes, buke briosh, sallatë ajsberg, domate, tranguj
turrshi, salcë pesto e shpisë, vjen me patate – 4
“Club Sandwich” Sendvic i ftohte me mish qure,
pershute derri, djathe edam, majonez i shpise, sallate e
gjelbert, domate, vjen me patate – 4.2
“Bailadas” Mish vici i pjekun për 24 orë, mbeshtjellun
ne tortilla me bbq salce, djathë dhie, mollë, gjethe
rukolla shërbehet me sallate gjelbert dhe rukolla – 4
“Hot Dog” Buke briosh, virshlle pule, tranguj turshi,
qepë dhe mustarde – 2.8

“Pachanga”

- me salcë t’limonit t’athët - 5.5

“Cheesesticks”

- me salcë domatesh - 4.7

“Chicken fingers”
- me salcë bbq - 5.6

“Fish n’ Chips”

shërbehet me salcë bizele dhe tartar - 6.7

“Ullinj t’gjelbërt të ngrohtë”
- shërbehet me bukë t’shpisë - 3

“Patate fshati”

- shërbehet me tarator - 3.5

