MEngjesi
Granola
Drithna, badema, mjaltë e fruta t’stines

2.50

KrosaNE me veZE sy
Vezë e djath drelaj

2.40

VeZE benedikt
Kofshë derri, krem holandez me tartuf në bukë briosh

3.50

VeZE florentiNE
Spanak, krem holandez me tartuf në bukë briosh

3.00

VeZE t’rrahura NE BUKE BRIOSH
Kepurdha t’stinës, virshlle viçi ose derri, fasule Pogradeci

SOMA

4.50

/03

Sallatat

Gjethe TE ndryshme
Me venigret panje

2.90

RREPE E KUQE
Me arra e djath drelaj dhe gjethe rukolla

4.50

Cezar SallaTE
Me pulë në zgarë

5.00

Fasule TE ndryshme

3.00

Ullinj t’ngrohTE
Me djath Drelaj, patate

4.00

Sallmon i marinuar me panxhar
Shërbehet me finok, molla, uthull e rrushit t’kuq
i reduktuar me sirup panje 7.00

Brusketa me DOMATE

/04

2.50

SOMA

Burgerat dhe SendvICat
Burger Djathi
(150gr 100% mish vici, bukë briosh, djathë amerikan, sallatë
ajsberg, domate, tranguj turshi, vjen me patate) 4.00

Burger me tartuf
(150gr 100% mish viçi, bukë briosh, tartuf i vendit nga malet
e Sharrit, rukolla, krem tartufi dhe patate) 9.00

Burger Çatni
(150gr 100% mish viçi, bukë briosh, tri lloje të specave t’tymosun,
gjethe t’gjelbërta dhe qepë, vjen me patate) 5.00

Burger Pule
(150gr mish pule krokante, bukë briosh, sallatë ajsberg, domate,
tranguj turshi, vjen me patate) 4.00

Hot Dog Pule
Me lakna turshi, tranguj turshi, mustardë e kecap

2.80

Cheese Steak
Mish viçi, djath amerikan, speca e qepë

SOMA

4.00

/05

Virshlle VICi ose Derri
Përzimja jonë e mishit, me bukë petë, majdanoz, qepë, tranguj
turshi dhe kos spanaku 6.50

Mish VICi I MBESHTJELLUN me PETE
I përgaditun për 24h, me salcë BBQ , gjethe rukolla, djath drelaj
dhe molla 4.00

Pasta
Pasta t’shkurta me puLE
Me krem domateve me aromë hudre dhe gaforre

Shpageta me toptha mishi

5.50

5.00

MAC N’CHEESE
Pasta t’vogla me djathna t’ndryshëm

3.50

Orizi
Rizoto ME Tartuf

5.50

Rizoto ME Karkaleca

/06

6.00

SOMA

Pjekjet

CoPE Vici (400gr)
Me asht’, gjalpë tartufi, patate, qepë të reja

12.00

KofsHE ose Krah Pule
E aromatizuar me mjaltë, e pjekun në furrë me pire të
patatës së kuqe të tymosun 5.00

TavA Çobanit
100% mish viçi i bluem, karrota, hudër, timjan,
gjethe dafine, me pire të patatës 6.00

AmBElsinat
Chocolate Fondue
Cheesecake

SOMA

3.50

3.00

/07

