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Antipasta Klasike

FOCACCIA ME ROZMARINË  230
Kripë e trashë, rozmarinë, vaj ulliri ekstra i virgjër.

FOCACCIA ME SUSAM  230
Focaccia me susam dhe djathë Grana të grirë

FOCACCIA ME DJATHË TË BARDHË  320
Focaccia me djathë të bardhë deleje, vaj e rigon

FOCACCIA ME DOMATE E DJATHË  390
Domate, djathë i bardhë, borzilok, vaj hudhrash.

FOCACCIA ME MOZZARELLA E GRANA  390
Focaccia (tip pite) me mozzarella, Grana e vaj hudhrash.

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

BRUSCHETTE KLASIKE MIKS  320
- Domate, djathë i bardhë, borzilok, vaj hudhrash.
- Mozzarella e pjekur dhe vaj hudhrash.

BRUSCHETTE MESDHETARE MIKS  390
- Me domate, Fior Di Latte, ullinj, kaperi, vaj borziloku.
- Me domate, Fior Di Latte, kërpudha të marinuara.

BRUSCHETTE ME BUKË MISRI  320
Bukë misri e bërë vetë, me ricotta shtëpie, speca, domate.

Sallata

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

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

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

QUINOA E AVOKADO New  650
Quinoa dyngjyrëshe, avokado, shirita fileto pule, sallatë,
djathë i bardhë, domate

RUCOLA & GRANA  490
Sallatë rukola, pomodorini, Grana dhe uthulle balsamike.

SALLATË ME AVOKADO E KARKALECA  650
Mix gjethesh, karkaleca, avokado, luleshtrydhe,
pomodorini dhe reduksion uthulle balsamike të ëmbël

RUKOLA, BURRATA E CRUDO New  750
Rukola, mozzarella Burrata me zemër qumështi,
proshutë crudo, Grana, pomodorini, 
reduksion uthulle balsamike të ëmbël

SALLATA E KRETËS  450
Domate, qepë, ullinj, kastravecë, sallatë jeshile,djathë i bardhë



Antipasta Delicioze

KËRPUDHA TIGANI New  520
Kërpudha Champignons të gatuara në tigan me gjalp,
hudhër dhe erëza të freskëta

SPRING ROLLS  520
Byreçka krokante të mbushura me pule dhe perime.
Shoqëruar me salcë të ëmbël pikante.

BEEF SPRING ROLLS New  520
Byreçka krokante të mbushura me mish viçi, perime.
Shoqëruar me salcë të ëmbël pikante

DJATHË NË PETË ME MJALTË  450
Djathë i bardhë deleje, cilësia I, mbështjellë në petë
dhe pjekur në furrë druri me mjaltë e susam dyngjyrësh

MIKS KROKETASH  520
Tre lloje kroketash (nga 2 copë secila) me salcën e vet shoqëruese.

PATATE BABY FURRE ME TARTUF  490
Pjekur në furrë me krem tartufi, Grana, gjalp dhe rozmarinë

PATATE TË SHTËPISË  350
Patate të skuqura shtëpie (jo të ngrira) të prera me dorë.

PERIME TË STINËS  420
Perime (në varësi të stinës, të ziera ose në zgarë)
kaluar në tigan me hudhër, gjalp dhe erëza 

ITALIAN MIX  980 e mesme 1490 e madhe
Djathëra dhe proshuta italiane nga marka të mirënjohura,
shoqëruar me grissini, ullinj dhe reçel të shtëpisë..

Antipasta të traditës

TAVË DHEU  New  450
Me mish viçi të freskët vendi, gjizë, speca, domate e hudhër,
shoqëruar me bukë misri. 

QOFTE PERIMESH (5 copë)  450
Qofte si të shtëpisë me perime dhe djathë
 shoqëruar me krem kosi

BYREK ME SPINAQ  450
Byrek artizanal me mbushje me spinaq,
djathë të bardhë e erëza. I pjekur në furrë me dru

DJATHË DELEJE NË FURRË  390
Djathë i bardhë deleje cilësia I, i pjekur në furrë druri,

SALSIÇE ARTIZANALE GICI  650
Salsiçe të freskëta përgatitur nga ne, me mish gici vendi.
 Shoqërohet me patate baby dhe salce barbeque

LLUKANIK VIÇI  New  800
Llukanik i përgatitur nga ne me mish viçi vendi,
Shoqërohet me patate baby dhe salce barbeque 



Pizza New Entry

Salsiçet tona janë artizanale, përgatiten nga ne të freskëta,
me mish gici ose me mish viçi 100%.
Nëse e preferoni picën me salsiçe viçi: çmimi më poshtë +120 lek extra

SALSIÇE E KËRPUDHA New  580
Mozzarella, salsiçe gici, kërpudha Champignon

VEZUVIO New  670
Salcë domate, mozzarella, sallam pikant, salsiçe gici, ullinj

CAMPAGNOLA New  580
Salcë domate, mozzarella, salsiçe gici, speca të pjekur, qepë

SALSIÇE, PATATE e PHILADELPHIA New  740
Salcë domate, mozzarella, salsiçe gici, Philadelphia, patate furre.

Pizza klasike

MARGHERITA  450
Salcë domate, mozzarella, borzilok

PIZZA BIANCA  490
Picë e bardhë me mozzarella, Grana e vaj hudhrash

PIKANTE  580
Salcë domate, mozzarella, sallam pikant

PIKANTE E KËRPUDHA  620
Salcë domate, mozzarella, sallam pikant, kërpudha të freskëta

POMPEI  620
Salcë domate, mozzarella, sallam pikant, ullinj dhe speca

CAPRICCIOSA  620
Salcë domate, mozzarella, proshutë, kërpudha të freskëta,
speca, ullinj

KËRPUDHA  520
Salcë domate, mozzarella dhe kërpudha të freskëta

PROSHUTË  520
Salcë domate, mozzarella dhe proshutë 
(zgjidhni proshutë derri ose pule ose viçi)

PROSHUTË & KËRPUDHA  580
Salcë domate, mozzarella, proshutë cotto (derri), 
kërpudha të freskëta

CALZONE  520
Mbushur me ricotta, mozzarella dhe proshutë derri.

PANÇETË E KËRPUDHA  620
Salcë domate, mozzarella, pançetë, kërpudha, piper i zi

4 DJATHËRAT  620
Mozzarella, gorgonzola, Grana, Emmental

TON  620
Salcë domate, mozzarella, ton, qepë, ullinj

TON & KERPUDHA  640
Salcë domate, mozzarella, ton, kërpudha të freskëta



Pizzat më të pëlqyera

REGINA MARGHERITA  520
Salcë domate, mozzarella Fior di latte, borzilok,
vaj ulliri extra i virgjër

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

PIKANTE E GORGONZOLA  690
Salcë domate, mozzarella, sallam pikant, gorgonzola, speca

PHILADELPHIA & TARTUF  690
Salcë domate, mozzarella, proshutë,
Philadelphia, tartuf

PHILADELPHIA PIKANTE  740
Salcë domate, mozzarella, sallam pikant,
Philadelphia, tartuf

CHICKEN PHILADELPHIA  740
Salcë domate, mozzarella, copa fileto pule,
Philadelphia, tartuf

ARTIGIANO  690
Picë e bardhë pa salcë, mozzarella, proshutë crudo,
kërpudha të freskëta, tartuf,
vaj ulliri ekstra i virgjër

PIZZA DELLA REGINA  690
4 shije të ndryshme në një picë:
me proshutë krudo, me rucola e pomodorini,
Burrata e sallam pikant, me speck e gorgonzola

PIZZA DEL RE  690
4 shije të ndryshme në një picë:
Philadephia & tartuf, Pikante & kërpudha,
Proshutë pule & susam, speca të furrës & ricotta

VERA ITALIANA  850
Burrata, mozzarella, proshutë krudo,
rukola, domate të freskëta, vaj ulliri ekstra i virgjër

PIZZA ME KARKALECA  640
Salcë domate, mozzarella,
karkaleca të vegjël të thellesisë,

KARKALECA E TARTUF  740
Mozzarella, karkaleca të vegjël të thellesisë, tartuf,
salcë e bardhë me panna

PRIMA STELLA  740
Pizza në formë ylli, specialitet i joni. Këndet e yllit janë të
mbushura me mozzarella e sallam pikant ndërsa qendra me
proshutë crudo, Grana, rukola, kërpudha të marinuara
dhe domate të thata

SALSIÇE E PATATE  580
Salcë domate, mozzarella, patate të skuqura,
salsiçe wurstel , rozmarinë

NUTELLA 3-colori  620
Focaccia, nutella, luleshtrydhe, banane, kiwi.



Pizza speciale

CRUDO  620
Salcë domate, mozzarella, proshutë krudo

CRUDO E BURRATA  740
Salcë domate, mozzarella, proshutë krudo, mozzarella Burrata

CRUDO E GORGONZOLA  700
Salcë domate, mozzarella, proshutë krudo,
djathë gorgonzola
SPECK E GORGONZOLA  700
Salcë domate, mozzarella, proshutë speck, gorgonzola

MEXICANA  690
Salcë domate, mozzarella, sallam pikant,
fileto pule, qepë, misër

AMERICANA  740
Salcë domate, mozzarella, sallam pikant, kërpudha të freskëta,
spinaq, gorgonzola, Philadelphia

Pizza te bardha (pa salcë)

PEPPERONI LOVE  580
Mozzarella, suxhuk viçi, speca, qepë,
pomodorini, salcë Philadelphia

DELICIOSA  580
Picë në formë katrore.
Mozzarella, proshutë derri, sallam pikant, gorgonzola

SCAMORZA E SPECK  700
Mozzarella, scamorza, proshutë speck, kërpudha të freskëta

Pizza vegjetariane

VEGJETARIANE SPECIALE  580
Salcë domate, mozzarella, perime të furrës

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

VILLAGIO  580
Salcë domate, mozzarella, kërpudha të freskëta,
speca, ullinj, djathë i bardhë, qepë, domate

MEDITERRANEA  580
Salcë domate, mozzarella, speca të furrës,
ricotta me arra, vaj erëzash

BEL PAESE  690
Salcë domate, mozzarella Burrata, Grana, pomodorini,
borzilok i freskët

SICILIANA  740
Salcë domate, mozzarella, patëllxhana të furrës,
vaj erëzash, një mozzarella Burrata, borzilok i freskët



Pizza për fëmijë

MICKEY MOUSE  400
Pica margherita në formë Mickey Mouse

WALT DISNEY 520
Pica në formë Mickey Mouse me salcë domate, mozzarella,
patate të skuqura të shtëpisë,salsiçe. 

Verëra të kuqe
Gotë     Shishe

ARENILE  350         1650
PRIMITIVO PEPE NERO  500         2500
CHIANTI BANFI  375 ml  1000
CHIANTI BANFI  2200
KANTINA ARBËRI  2800

Verëra të bardha
Gotë     Shishe

TERRE SABELI  300         1200
FARINA PINOT GRIGIO  350         1750
GRECO DI TUFO  600         3000
PROSECCO DOGARINA  400         1800
LE RIME   375 ml  1000

Verë Shtëpie
Gotë vere italiane (e kuqe dhe e bardhë)  300
Verë Italiane 0.5 l (0.5 l, e kuqe dhe e bardhë)  600

Birra
Stella Artois Kriko 0.25 l bjonde  200
Stella Artois Kriko 0.5 l bjonde  400
Korca   0.33 l bjonde/ e zezë  250
Heineken  0.33 l bjonde  300
Heineken  0.33 l 0% alcohol  300
Paulaner  0.5 l e turbullt  450
Baladin Artizanale 0.33 l Nazionale/ Leon/ Nora/ Isaac  750

Freskuese
Qafshtama/Glina 0.5 l  100
Qafshtama  0.75 l  220
San Pellegrino  0.75 l  300
Freskuese  0.25l Coca Cola/ Fanta/ Schewppes  180
Freskuese  0.33 l Ice Tea/ Lemon & Orange Soda  200
Red bull  0.25l  350




