


Focaccie & Bruschette

FOCACCIA ME ROZMARINË  200
Kripë e trashë, rozmarinë, vaj ulliri ekstra i virgjër. 

FOCACCIA ME SUSAM  200
Focaccia me susam dhe djathë Grana të grirë 

FOCACCIA ME DJATHË TË BARDHË  290
Focaccia me djathë të bardhë deleje, vaj e rigon

FOCACCIA ME DOMATE E DJATHË  380
Domate, djathë i bardhë, borzilok, vaj hudhrash.

FOCACCIA ME MOZZARELLA E GRANA  380
Focaccia e fryrë (tip pite) me mozzarella, Grana e vaj hudhrash.

BRUSCHETTE ME BURRATA E CRUDO  New  490
Me proshutë crudo dhe mozzarella Burrata (stracciatella)

BRUSCHETTE KLASIKE MIKS  290
- Domate, djathë i bardhë, borzilok, vaj hudhrash.
- Mozzarella e pjekur dhe vaj hudhrash.

BRUSCHETTE MESDHETARE MIKS  380
- Me domate, Fior Di Latte, ullinj, kaperi, vaj borziloku.
- Me domate, Fior Di Latte, kërpudha të marinuara.

BRUSCHETTE ME BUKË MISRI  290
Bukë misri, ricotta me arra, speca e domate.

Sallata

SALLATË DETOX New   490
Miks gjethesh rukola, iceberg e spinaq, me avokado, 
fara kungulli, susam dhe dressing me krem kosi

SALLATË FALAFEL  320
Sallatë Iceberg, qofte qiqrash e erëzash (falafel), domate, 
karrota të grira, shoqëruar me krem kosi

SALLATË CAESAR  490
Sallatë jeshile, copëza pule, bukë e thekur (croutons),
misër, Grana, salcë Caesar.

SALLATË ARTIGIANO  490
Miks rukola e sallatë jeshile, copëza fileto pule, portokall,
selino, arra, gorgonzola dhe dressing me mjaltë e mustardë.

SALLATË QUINOA  490
Quinoa dyngjyrëshe e kuqe dhe bardhë, avokado,
domate, kastravecë dhe dressing me limon

SALLATË AVOKADO  490
Sallatë jeshile, avokado, pomodorini, rombe specash të kuq
e jeshilë, kastravecë dhe dressing erëzash të freskëta.

RUCOLA & GRANA  490
Sallatë rukola, pomodorini, Grana dhe uthulle balsamike.
Mund të shtoni 1 mozzarella Burrata me zemër Qumështi 
me extra 130 lek

SALLATA E KRETËS  490
Domate, qepë, ullinj, kastravecë, sallatë jeshile,djathë i bardhë



Antipasta

PERIME TË STINËS New  380
Perime të stinës të ziera dhe kaluar në tigan me hudhër,
gjalp dhe erëza

BYREK ME SPINAQ New  380
Byrek artizanal me mbushje me spinaq,
djathë të bardhë e erëza. I pjekur në furrë me dru

QOFTE PERIMESH  380
Qofte si të shtëpisë me perime dhe djathë (5 copë)
shoqëruar me krem kosi

KËRPUDHA TË MBUSHURA  New  490
Kërpudha Champignons të pjekura, mbushur me ricotta, 
Grana dhe krem tartufi

SPRING ROLLS   490
Byreçka krokante të mbushura me pule dhe perime.
Shoqëruar me salcë të ëmbël pikante.

MIKS KROKETASH  490
Tre lloje kroketash (nga 2 copë secila) me salcën e vet shoqëruese:
- Qofte perimesh me krem kosi
- Kroketa pule me salcë të ëmbël pikante
- Kroketa me patate dhe mozzarella me salcë djathi

DJATHË DELEJE NË FURRË  320
Djathë i bardhë deleje cilësia I, i pjekur në furrë druri,
me domate, qepë, speca e rigon

DJATHË DELEJE NË PETË  380
Djathë i bardhë deleje cilësia I,
mbështjellë në petë, me susam dhe mjaltë.

PATATE TË SHTËPISË  290
Patate të skuqura shtëpie (jo të ngrira) të prera me dorë.
Mund ti shtoni krem tartufi dhe Grana me extra 90 Lek

Supa

SUPË PULE TË FRESKËT 320
Supë kremoze përgatitur me pule të freskët vendi dhe perime

SUPË PERIMESH MINESTRONE  290
Supë me perime në formë kubikësh 
shoqëruar me bukë të thekur me erëza

SUPË ME QOFTE PULE New  320
Specialitet! Supë me qofte pule, sfera patatesh,
qepë të njoma dhe xhinxher.



Casual Food

DELUXE BURGER  400
Burger me 100% mish viçi të freskët, djathë,
domate, katravecë turshi, sallatë jeshile.
Mund ta shoqëroni me patate të skuqura të shtëpisë + salcë BBQ
ose onion rings + salce BBQ, ose sallatë shumëngjyreshe 
me extra 150 lek 

CHICKEN BURGER  400
Kotoletë pule, djathë gorgonzola, domate, sallatë jeshile.
Mund ta shoqëroni me patate të skuqura të shtëpisë + salcë BBQ
ose onion rings + salce BBQ, ose sallatë shumëngjyreshe 
me extra 150 lek 

PITA FALAFEL New  400
Pite e mbushur me qofte me qiqra (falafel), salcë kosi, 
sallatë, kastravec, domate dhe qepë e kuqi turshi

PITA ME PULË New   400
Pite e mbushur me pulë të marinuar me erëza pikante,
 salcë kosi, sallatë, kastravec, domate dhe qepë e kuqi turshi

QUESADILLAS BARBECUE  400
Pite tortilla e mbushur me fileto pule, salcë barbecue,
djathë, lakër, kastravec, karrota.

ARTIGIANO CLUB SANDWICH  490
Bukë club e thekur, fileto pule, pançetë, sallatë jeshile e marinuar, 
domate dhe majonezë. Shoqëruar me patate të skuqura.

TRUFFLE BURGER New 960
Bukë burgeri me susam, burger special XXL me mish të freskët 
viçi vendi, qepë e karamelizuar, djathë Cheddar, salcë tartufi. 
Shoqërohet me patate baby dhe kërpudha.

Healthy Sector 

COLORS CLUB SANDWICH  New   400
Bukë me tre ngjyra përgatitur me tre lloje perimesh, 
mbushur me sallatë speciale me karrotë, 
qepë të kuqe e rrush të thatë

QUINOA SUSHI New   400
Sushi me quinoa dyngjyrëshe, avocado, asparag (6 copë)
Shoqëruar me salcë soja aromatizuar me xhinxher (Ponzu)

VEGETARIAN BURGER  400
Bukë burgeri me susam e përgatitur nga ne, burger qiqrash
falafel me erëza, kërpudha zgare, avokado, domate
Mund ta shoqëroni me patate të skuqura të shtëpisë + salcë BBQ
ose onion rings + salce BBQ, ose sallatë shumëngjyreshe 
me extra 150 lek



Ravioli

RAVIOLI ITALIA  490
Ravioli jeshile të freskëta, të mbushura me ricotta e spinaq,
domate të freskët, mozzarella dhe borzilok

RAVIOLI ME TARTUF  620
Raviolit të freskëta të shtëpisë 
të mbushura me ricotta e spinaq dhe salcë tartufi.

RAVIOLI ME SALMON  650
Raviolit të freskëta të shtëpisë mbushur me salmon,
salcë rozë dhe shoqëruar me salmon të tymosur dhe kopër

Pasta

TAVË LASAGNA  490 
Lasagna me petë brumi të freskët, salcë bolognese 
me 100 % mish viçi të freskët vendi, dhe shtresë me krem béchamel. 

PENNE BOLOGNESE  490 
Penne me salce bolognesë me 100 % mish viçi të freskët vendi 
salcë domate dhe petale Grana

PENNE FURRE ALFREDO 620
Pastë furre me fileto pule, kërpudha Champignons, 
spinaq dhe krem Alfredo me Grana

LINGUINE ME FRUTA DETI  750
Linguine me karkaleca, kallamarë, oktapod,
sepie dhe midhje

Risotto

RISOTTO PRIMAVERA ME PULË New  700
Risotto me perime të stinës, shirita fileto pule zgare
dhe petale Grana

RISOTTO ME SALMON E KARKALECA  800
Risotto me salmon, karkaleca të vegjël të thellësisë,
pomodorini e djathë Grana 

Në mënyrë që të ruajmë origjinalitetin e recetave tona
dhe efikasitetin në punë,

nuk bëjmë shtesa ose ndryshime në menu.



Pjata Toke

FILETO PULE ME PERIME New  650
Gjoks nga pulë e freskët vendi, pjekur në zgarë
dhe shoqëruar me perime të stinës dhe salcë shoqëruese

PULË ME ORIZ BASMAT New  650
Pjesë kofshash pule të marinuara me soja, ginger,
vaj susami dhe mjaltë. Shoqëruar me oriz Basmati

BËRXOLLË GICI  New  750 
Bërxollë nga gic i freskët vendi,
shoqëruar me patate baby dhe salcë nga lëng mishi me erëza

BRINJË VIÇI BARBEQUE New 960
Pjesë brinjësh nga viç i freskët vendi gatuar në temperaturë të ulët 
për një kohë të gjatë. Shërbehet me salcë barbeque të tymosur 
dhe petulla patateje (pommes dauphines)

TRUFFLE BURGER New 960
Bukë burgeri me susam, burger special XXL me mish të freskët 
viçi vendi, qepë e karamelizuar, djathë Cheddar, salcë tartufi. 
Shoqërohet me patate baby dhe kërpudha.

FILETO VIÇI  1450
Fileto nga viç i freskët vendi, shoqëruar me patate baby,
qepë dhe karrota të karamelizuara me jus viçi.

Pjata Deti

FILETO SALMONI ME QUINOA  New  1280
Fileto salmoni pjekur në zgarë 
shoqëruar me sallatë quinoa me domate dhe salcë virgin

LEVREK I FILETUAR ME KRUSTË  1280
Levrek i freskët i filetuar, pjekur në furrë me krustë erëzash 
dhe shoqëruar me sallatë verore



Ëmbëlsira

PANNACOTTA New  280
Pannacotta e shoqëruar me reçel frutash pylli
dhe mafishe të shtëpisë

TIRAMISU  320
Receta ikonë e ëmbëlsirës italiane, e risjellë në mënyrë të re.

TORTA RAFAELLO New  390
Ëmbëlsirë me arrë kokosi, çokollatë të bardhë rafaello
dhe reduksion reçeli luleshtrydheje

NYC CHEESECAKE  450
Receta klasike me biskota të thërrmuara,
krem Philadelphia dhe reçel frutash pylli.

SOUFFLE ÇOKOLLATE  390
Kek çokollate me zemër të shkrirë.




