
Delivery 
     Menu

069 209 2358

069 209 2798

www.artigiano.al

Orari i shërbimit  
11:00 – 23:00

Menunë e plotë e gjeni në: 
www.artigiano.al

069 209 2358 
069 209 2798

Në mënyrë që të ruajmë origjinalitetin e recetave tona dhe 
efikasitetin në punë, nuk bëjmë shtesa ose ndryshime në menu.

 

Artigiano hapi dyert në shkurt 2013, në një nga zonat më 
të njohura në Tiranë, tek Libri Universitar, në hyrje të 
Bllokut. Shumë shpejt u bë një nga vendet më “in” në 
Tiranë, i vizituar kryesisht nga të rinj dhe nga ata që 
kërkonin një pastë të mirë apo një ‘vera pizza italiana’ të 
pjekur në furrë druri. Pas shumë kërkesash, më në fund, 
Artigiano vjen edhe në shërbimin delivery.

Pastat e freskëta të shtëpisë, dhe sidomos raviolit të 
mbushura me ricotta e spinaq dhe salcë tartufi, kënaqin 
përditë dëshirat e uritura të klientëve tanë. Furra me dru, 
nxjerr që nga dita e parë e ndezjes, pa pushim, pizza të 
shijshme që u bënë shpejt të famshme në qytet. 

Italia është vendi nga ne marrim jo vetëm produktet tona 
(mozzarella dhe djathrat e tjerë, sallamërat, miellin dhe 
përbërës të tjerë) por edhe frymëzimin e recetave tona dhe 
stafin për t ’i përgatitur ato. Menuja ndryshon në bazë të 
sezonalitetit të produkteve, për të sjellë në tavolinë atë që 
dimë të bëjmë më mirë: një pjatë të shijshme dhe të vërtetë, 
një pjatë që të shkon drejt e në zemër!

Sot vijmë edhe me shërbimin delivery. Ne vazhdojmë të 
punojmë si skuadër me të njëjtin motivim, me dëshirë që të 
përmirësohemi dhe të sfidojmë veten sërisht. 

Urojmë që ta ndjeni këtë pasion në secilën nga pjatat tona.

Pyesni recepsionisten tonë për:
• Pjatat e ditës 
• Gatime shtëpiake
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DELUXE BURGER  400
Burger viçi, djathë, domate, turshi, sallatë

CHICKEN BURGER  400
Kotoletë pule, gorgonzola, domate, sallatë

VEGETARIAN BURGER  400
Burger qiqrash, kërpudha, avokado, domate
* Burgerat mund ti shoqëroni me patate të skuqura të shtëpisë + salcë BBQ
ose onion rings +salce BBQ, ose sallatë shumëngjyreshe me extra 150 lek

TRUFFLE BURGER  960
burger special XXL, djathë Cheddar, salcë tartufi, qepë e karamelizuar.
Shoqërohet me patate baby dhe kërpudha.

PITA FALAFEL  400
Pite me qofte qiqrash, salcë kosi, sallatë, domate

PITA ME PULË  400
Pite me pulë me erëza pikante, salcë kosi, sallatë

ARTIGIANO CLUB SANDWICH  490
Fileto pule, pançetë, sallatë, domate

SUPË PERIMESH MINESTRONE  290
Supë me perime në formë kubikësh

SUPË PULE  320
Përgatitur me pule të freskët vendi dhe perime

CAESAR     490
Sallatë, fileto pule, misër, Grana, salcë Caesar

ARTIGIANO    490
Miks gjethesh, fileto pule, arra, gorgonzola, portokall

DETOX 490
Miks gjethesh, avokado, fara e dressing kosi

FALAFEL     320
Iceberg, qofte qiqrash, domate, karrota, krem kosi

QUINOA    490
Quinoa, avokado, domate, kastravecë, gjethe 

AVOKADO    490
Sallatë, avokado, pomodorini, speca, dressing me kopër.

RUCOLA & GRANA   490
provojeni edhe me mozzarella Burrata (extra 130lek)

E KRETËS    490
Domate, qepë, ullinj, kastravecë, djathë i bardhë

RAVIOLI ITALIA  490
Me salcë domate të freskët, mozzarella dhe borzilok

RAVIOLI ME TARTUF  620
Të mbushura me ricotta e spinaq dhe salcë tartufi

TAVË LASAGNA  490
Me salcë Bolognese dhe shtresë me krem béchamel

CASARECCE BOLOGNESE  490
Me 100 % mish viçi të freskët vendi

CASARECCE ALFREDO  620
Me fileto pule, kërpudha, spinaq, arra dhe krem Alfredo

LINGUINE ME FRUTA DETI  750
Karkaleca, kallamarë, oktapod, sepie dhe midhje

RISOTTO PRIMAVERA ME PULË  700
Me perime të stinës, fileto pule dhe Grana

RISOTTO ME SALMON E KARKALECA  800
Me salmon, karkaleca e pomodorini

MARGHERITA  450
Salcë domate, mozzarella, borzilok
*Provoni edhe REGINA MARGHERITA 520l me mozzarella Fior di latte
PIKANTE  570
Salcë domate, mozzarella, sallam pikant

BURRATA & PIKANTE  690
Salcë domate, mozzarella, sallam pikant,
mozzarella Burrata

PHILADELPHIA & TARTUF  690
proshutë, Philadelphia, tartuf
*Provoni edhe PHILADELPHIA PIKANTE 740l 
CHICKEN PHILADELPHIA  740
Salcë domate, mozzarella, copa fileto pule,
Philadelphia, tartuf

CAPRICCIOSA  570
proshutë, kërpudha të freskëta, speca, ullinj

PROSHUTË & KËRPUDHA 570
proshutë cotto, kërpudha të freskët

4 DJATHËRAT  620
Mozzarella, gorgonzola, Grana, Emmental

ARTIGIANO  690
mozzarella, proshutë crudo, kërpudha të freskëta, tartuf

VERA ITALIANA  850
Burrata, mozzarella, krudo, rukola, pomodorini

AMERICANA  740
pikant, kërpudha, spinaq, gorgonzola, Philadelphia

PIZZA DELLA REGINA  690
4 shije: Crudo, Primavera, Burrata pikante, Trentina

PIZZA DEL RE  690
4 shije: Philadephia , Pikante, Proshutë , speca & ricotta

PRIMA STELLA  740
Pizza në formë ylli me crudo, kërpudha, Grana, rukola

VEGJETARIANE SPECIALE  570
Salcë domate, mozzarella, perime të furrës

TON  570
Salcë domate, mozzarella, ton, qepë, ullinj

PEPPERONI LOVE  570
Mozzarella, suxhuk viçi, speca, qepë,
pomodorini, salcë Philadelphia

CRUDO  620
Salcë domate, mozzarella, proshutë krudo

PRIMAVERA  620
Salcë domate, mozzarella, rukola, pomodorini, grana

MICKEY MOUSE  400
Pica margherita në formë Mickey Mouse

*Për listën e plotë të pizzave na vizitoni në www.artigiano.al

FILETO PULE ME PERIME  650
Gjoks pule në zgarë me perime dhe salcë shoqëruese

FILETO PULE ME SALCË SOYA  750
Me salcë soya, speca dhe oriz Basmat me rrush të thatë 

BËRXOLLË GICI  750
Nga gic i freskët vendi shoqëruar me patate baby

BRINJË VIÇI BARBEQUE  960
Me salcë barbeque të tymosur dhe petulla patateje

TRUFFLE BURGER  960
Shoqërohet me patate baby dhe kërpudha

FILETO VIÇI  1450
Nga viç vendi, me patate, qepë dhe karrota të karamelizuara

FILETO VIÇI ME TARTUF  1450
Nga viç vendi me krem tartufi dhe tortino patateje.

FILETO SALMONI  1280
Pjekur në zgarë me sallatë quinoa e domate

LEVREK I FILETUAR ME KRUSTË  1280
Pjekur në furrë me krustë erëzash

Sallata Pasta & Risotto

Antipasta

BYREK ME SPINAQ  380
 Byrek artizanal pjekur në furrë me dru

QOFTE PERIMESH 380
Shoqëruar me krem kosi

MIKS KROKETASH  490
Tre lloje kroketash me salcën e vet shoqëruese (6 copë)  

SPRING ROLLS    490
Shoqëruar me salcë të ëmbël pikante

KËRPUDHA TË MBUSHURA  490
Me ricotta, Grana dhe krem tartufi  

DJATHË DELEJE NË FURRË   320
Me domate, qepë, speca e rigon

DJATHË NË PETË    380 
Pjekur në furrë me mjaltë dhe susam

PERIME TË STINËS 380
Në varësi të stinës, të ziera ose në zgarë

PATATE TË SKUQURA   290
si të shtëpisë (jo të ngrira)

Burgers

Kryesore

Ëmbëlsira

Supa

PANNACOTTA  280
E shoqëruar me reçel frutash stine

TIRAMISU  320
Me biskota Savoiardi e krem mascarpone

BACIO DI DAMMA  320
Krem mascarpone, biskota bajameje me shije Dissaronno

KROSTATE ME ARRA  390
Me arrë e mjalte dhe akullore vanilje

NYC CHEESECAKE  450
Me krem Philadelphia dhe reçel frutash pylli

SOUFFLE ÇOKOLLATE  390
Mund ti shtoni akullore me extra 60 lek
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Me salcë soya, speca dhe oriz Basmat me rrush të thatë 

BËRXOLLË GICI  750
Nga gic i freskët vendi shoqëruar me patate baby

BRINJË VIÇI BARBEQUE  960
Me salcë barbeque të tymosur dhe petulla patateje

TRUFFLE BURGER  960
Shoqërohet me patate baby dhe kërpudha

FILETO VIÇI  1450
Nga viç vendi, me patate, qepë dhe karrota të karamelizuara

FILETO VIÇI ME TARTUF  1450
Nga viç vendi me krem tartufi dhe tortino patateje.

FILETO SALMONI  1280
Pjekur në zgarë me sallatë quinoa e domate

LEVREK I FILETUAR ME KRUSTË  1280
Pjekur në furrë me krustë erëzash

Sallata Pasta & Risotto

Antipasta

BYREK ME SPINAQ  380
 Byrek artizanal pjekur në furrë me dru

QOFTE PERIMESH 380
Shoqëruar me krem kosi

MIKS KROKETASH  490
Tre lloje kroketash me salcën e vet shoqëruese (6 copë)  

SPRING ROLLS    490
Shoqëruar me salcë të ëmbël pikante

KËRPUDHA TË MBUSHURA  490
Me ricotta, Grana dhe krem tartufi  

DJATHË DELEJE NË FURRË   320
Me domate, qepë, speca e rigon

DJATHË NË PETË    380 
Pjekur në furrë me mjaltë dhe susam

PERIME TË STINËS 380
Në varësi të stinës, të ziera ose në zgarë

PATATE TË SKUQURA   290
si të shtëpisë (jo të ngrira)

Burgers

Kryesore

Ëmbëlsira

Supa

PANNACOTTA  280
E shoqëruar me reçel frutash stine

TIRAMISU  320
Me biskota Savoiardi e krem mascarpone

BACIO DI DAMMA  320
Krem mascarpone, biskota bajameje me shije Dissaronno

KROSTATE ME ARRA  390
Me arrë e mjalte dhe akullore vanilje

NYC CHEESECAKE  450
Me krem Philadelphia dhe reçel frutash pylli

SOUFFLE ÇOKOLLATE  390
Mund ti shtoni akullore me extra 60 lek



DELUXE BURGER  400
Burger viçi, djathë, domate, turshi, sallatë

CHICKEN BURGER  400
Kotoletë pule, gorgonzola, domate, sallatë

VEGETARIAN BURGER  400
Burger qiqrash, kërpudha, avokado, domate
* Burgerat mund ti shoqëroni me patate të skuqura të shtëpisë + salcë BBQ
ose onion rings +salce BBQ, ose sallatë shumëngjyreshe me extra 150 lek

TRUFFLE BURGER  960
burger special XXL, djathë Cheddar, salcë tartufi, qepë e karamelizuar.
Shoqërohet me patate baby dhe kërpudha.

PITA FALAFEL  400
Pite me qofte qiqrash, salcë kosi, sallatë, domate

PITA ME PULË  400
Pite me pulë me erëza pikante, salcë kosi, sallatë

ARTIGIANO CLUB SANDWICH  490
Fileto pule, pançetë, sallatë, domate

SUPË PERIMESH MINESTRONE  290
Supë me perime në formë kubikësh

SUPË PULE  320
Përgatitur me pule të freskët vendi dhe perime

CAESAR     490
Sallatë, fileto pule, misër, Grana, salcë Caesar

ARTIGIANO    490
Miks gjethesh, fileto pule, arra, gorgonzola, portokall

DETOX 490
Miks gjethesh, avokado, fara e dressing kosi

FALAFEL     320
Iceberg, qofte qiqrash, domate, karrota, krem kosi

QUINOA    490
Quinoa, avokado, domate, kastravecë, gjethe 

AVOKADO    490
Sallatë, avokado, pomodorini, speca, dressing me kopër.

RUCOLA & GRANA   490
provojeni edhe me mozzarella Burrata (extra 130lek)

E KRETËS    490
Domate, qepë, ullinj, kastravecë, djathë i bardhë

RAVIOLI ITALIA  490
Me salcë domate të freskët, mozzarella dhe borzilok

RAVIOLI ME TARTUF  620
Të mbushura me ricotta e spinaq dhe salcë tartufi

TAVË LASAGNA  490
Me salcë Bolognese dhe shtresë me krem béchamel

CASARECCE BOLOGNESE  490
Me 100 % mish viçi të freskët vendi

CASARECCE ALFREDO  620
Me fileto pule, kërpudha, spinaq, arra dhe krem Alfredo

LINGUINE ME FRUTA DETI  750
Karkaleca, kallamarë, oktapod, sepie dhe midhje

RISOTTO PRIMAVERA ME PULË  700
Me perime të stinës, fileto pule dhe Grana

RISOTTO ME SALMON E KARKALECA  800
Me salmon, karkaleca e pomodorini

MARGHERITA  450
Salcë domate, mozzarella, borzilok
*Provoni edhe REGINA MARGHERITA 520l me mozzarella Fior di latte
PIKANTE  570
Salcë domate, mozzarella, sallam pikant

BURRATA & PIKANTE  690
Salcë domate, mozzarella, sallam pikant,
mozzarella Burrata

PHILADELPHIA & TARTUF  690
proshutë, Philadelphia, tartuf
*Provoni edhe PHILADELPHIA PIKANTE 740l 
CHICKEN PHILADELPHIA  740
Salcë domate, mozzarella, copa fileto pule,
Philadelphia, tartuf

CAPRICCIOSA  570
proshutë, kërpudha të freskëta, speca, ullinj

PROSHUTË & KËRPUDHA 570
proshutë cotto, kërpudha të freskët

4 DJATHËRAT  620
Mozzarella, gorgonzola, Grana, Emmental

ARTIGIANO  690
mozzarella, proshutë crudo, kërpudha të freskëta, tartuf

VERA ITALIANA  850
Burrata, mozzarella, krudo, rukola, pomodorini

AMERICANA  740
pikant, kërpudha, spinaq, gorgonzola, Philadelphia

PIZZA DELLA REGINA  690
4 shije: Crudo, Primavera, Burrata pikante, Trentina

PIZZA DEL RE  690
4 shije: Philadephia , Pikante, Proshutë , speca & ricotta

PRIMA STELLA  740
Pizza në formë ylli me crudo, kërpudha, Grana, rukola

VEGJETARIANE SPECIALE  570
Salcë domate, mozzarella, perime të furrës

TON  570
Salcë domate, mozzarella, ton, qepë, ullinj

PEPPERONI LOVE  570
Mozzarella, suxhuk viçi, speca, qepë,
pomodorini, salcë Philadelphia

CRUDO  620
Salcë domate, mozzarella, proshutë krudo

PRIMAVERA  620
Salcë domate, mozzarella, rukola, pomodorini, grana

MICKEY MOUSE  400
Pica margherita në formë Mickey Mouse

*Për listën e plotë të pizzave na vizitoni në www.artigiano.al
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Delivery 
     Menu

069 209 2358

069 209 2798

www.artigiano.al

Orari i shërbimit  
11:00 – 23:00

Menunë e plotë e gjeni në: 
www.artigiano.al

069 209 2358 
069 209 2798

Në mënyrë që të ruajmë origjinalitetin e recetave tona dhe 
efikasitetin në punë, nuk bëjmë shtesa ose ndryshime në menu.

 

Artigiano hapi dyert në shkurt 2013, në një nga zonat më 
të njohura në Tiranë, tek Libri Universitar, në hyrje të 
Bllokut. Shumë shpejt u bë një nga vendet më “in” në 
Tiranë, i vizituar kryesisht nga të rinj dhe nga ata që 
kërkonin një pastë të mirë apo një ‘vera pizza italiana’ të 
pjekur në furrë druri. Pas shumë kërkesash, më në fund, 
Artigiano vjen edhe në shërbimin delivery.

Pastat e freskëta të shtëpisë, dhe sidomos raviolit të 
mbushura me ricotta e spinaq dhe salcë tartufi, kënaqin 
përditë dëshirat e uritura të klientëve tanë. Furra me dru, 
nxjerr që nga dita e parë e ndezjes, pa pushim, pizza të 
shijshme që u bënë shpejt të famshme në qytet. 

Italia është vendi nga ne marrim jo vetëm produktet tona 
(mozzarella dhe djathrat e tjerë, sallamërat, miellin dhe 
përbërës të tjerë) por edhe frymëzimin e recetave tona dhe 
stafin për t ’i përgatitur ato. Menuja ndryshon në bazë të 
sezonalitetit të produkteve, për të sjellë në tavolinë atë që 
dimë të bëjmë më mirë: një pjatë të shijshme dhe të vërtetë, 
një pjatë që të shkon drejt e në zemër!

Sot vijmë edhe me shërbimin delivery. Ne vazhdojmë të 
punojmë si skuadër me të njëjtin motivim, me dëshirë që të 
përmirësohemi dhe të sfidojmë veten sërisht. 

Urojmë që ta ndjeni këtë pasion në secilën nga pjatat tona.

Pyesni recepsionisten tonë për:
• Pjatat e ditës 
• Gatime shtëpiake
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