DY MËNYRA PËRZGJEDHJE

MENU E PERSONALIZUAR
..

Ne krijojme, ju zgjidhni

1

MENU ME PËRZGJEDHJE
Ju krijoni, ju zgjidhni

Menu të grupuara nga profesionistët në disa variante të

Krijoni vetë menunë tuaj duke përzgjedhur dhe miksuar

ndryshme, nga tradicionale deri tek ajo vegane, me

produkte të ndryshme, bazuar në buxhetin

produkte dhe çmime fikse.

dhe eventin tuaj.

faqja 2 - 12

faqja 14 - 22
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MENU E PERSONALIZUAR
..

Ne krijojme, ju zgjidhni

•

Minimumi porosisë – 15 persona

•

Cmimet e menuve janë me tvsh

•

Porosia për 15-39 persona përfshin transport & servise 1 përdorimshe

•

Transporti është i përfshirë brënda unazës

•

Çdo kërkesë ekstra ka një kosto shtesë, 100 lekë pp me tvsh

•

Jashtë zonës së unazës është 150 lekë me tvsh për çdo km duke filluar që nga qëndra e prodhimit

•

Porosia për 40 persona e sipër përfshin transport, serviset e mira, tavolina, mbulesa, arredim dhe 1 kamarjer

•

Për evente jashtë Tiranës, vlejnë kushte të tjera.

•

Çdo kamarjer shtesë – 3000 lekë me tvsh për totalin e shërbimit

catering | Event
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FINGER FOOD

BUFE

MENU PËR FËMIJË ..........fq.4

MENU VEGANE

MIMOZA .1600L

VEGGIE LOVE 1 .1000L

CICËRIMA .1200L

VEGGIE LOVE 2 .700L

LULESHTRYDHE .1400L

...

...

MENU BUFE ..........fq.9-10

COCKTAIL MENU ..........fq.5-6

KRIJIM .1300L

TOKA .800L

FANTAZI .900L

QIELLI .1500L

RELAX .800L

JETA .1500L

SUKSES .1000L

DIELLI .1600L
VEGJETARIANE .1200L
DETI .2600L
VEGANE .1200L
FLLADI .900L

3
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TRADICIONALE
..........fq.7-8

TRADITA .2100L
HISTORIA .2700L

..........fq.11
..........fq.12

FINGER FOOD
Menu për fëmijë

. MIMOZA .

. CICËRIMA .

Sanduiç Macja

Vezë pinguin për muskuj të fortë

Mini sanduiç festiv me flamuj

Foleza orizi

Stikini me karrota, brokoli & mocareline

Mini kalcone të mbushura me djathë që shkrin

Feta me gjalpë të freskët & proshutë pule

Kroketa me perime

Kroketa me flokë patatesh & jogurt special

Qofte pule

Djathë i Xherrit dhe wudi në shkop

Kubikë djathi me mocarela

Qofte petashuqe me mish viçi

Club Sanduiç

Petullat e mamit në forma të ndryshme

Pica Era që të lë pa mend

Kroketa pule të shkëlqyera me susam

Binje të mbushura me krem vanilje

Shportëza trangulli me rikota të punuar

Tortëza me mollë dhe kanellë

Mocarela & pomodorini

Kurabije me vanilje

Muffin me karrota

Mollë sheqeri si molla e Shtrigës

Biskota me portokall & xhinxher

Cup Cake me çokollatë dhe M&M

Makaronsa

Fruta në formë iriqi

Binje të mbushura me çokollatë

1,200L

Fruta të freskëta plot vitamina

P E R

1,600L
P E R

1

1

P E R S O N

. LY L E S H T R Y D H E .
Lapsa perimesh me ngjyra
Sanduiç Klloun
Hambuger mini
Qofte kineli
Qofte merluci
Kroketa pule me susam
Salçiçe me sfoliate
Byreçka me djathë që shkrin
Petulla fuskalidhe
Binje të mbushura me krem vanilje e mbuluar
me çokollatë
Biskota sanduiç që qeshin, me reçel
luleshtrydhe & velë sheqeri
Vagona të mbushura me Haribo
dhe M&M
Luleshtrydhe buqetë

1,400L
P E R

1

P E R S O N

P E R S O N
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FINGER FOOD
Cocktail menu

.

TOKA .

Brusketa me bukë fshati

.

QIELLI .

Kroketa kungulli me pure avokado
& kubikë domate
Djathra dhe proshuta të
kompozuara

J E TA .

Brusketa me bukë integrale, rikota
e punuar, feta trangulli & gjethe molle
Kanape me gjizë fshati, domate
qershi, vaj ulliri & rigon Llogaraje

Brusketa kapreze

Brusketa me djathë të shkrirë
& copa luleshtrydhe

Fletë kungulli me gjizë fshati
& borzilok

Skiaç i mbushur me krem djathi
& patëllxhani

Shportëza trangulli të mbushura
me krem borziloku

Fagotini me proshutë & mix
djathrash

Involtini me proshutë, ton, rikota
& erba cipolina

Bebi spinaq me ananas, shegë,
pomodorini & djathë dhie

Grisini me krudo

Stikini me avokado, karkaleca
zgare & pomodorini

Fetëza buke me gjalp të punuar
& stika të pjekura

Mocareline me selino
& pomodorini
Ullinj të aromatizuar me portokall
& sherebel

Byreçka të mbushura me spinaq,
rikota & mendërz

Kroketa me shije të miksuara

Fileto viçi me kajsi, emental
zvicre & borzilok

Shish pule me perime të shijshme

Role pule me pesto gështenje

Mini strudel me mollë & kanellë

Medaljon gici me bejkon
& açeto balsamike

Fruta të stinës

800L
P E R

1

Tartalete me shije të ndryshme
Truffel çokollate me mollë
e kanellë

Djathë dele me susam të zi, mollë
& mjaltë lulesh
Brusketa me pomodorini
& salcë borziloku
Rostbif me salcë mustarde, rikota
& shegë
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Antipastë “Nuse Pashke”
Brezaola me krem Philadelphia,
rukola & shegë
Stikini me mocarela, pomodorini
& gjethe borziloku
Brusketa me kos të kulluar, mjaltë
lulesh & lajthi të pjekura
Kanape me pure patëllxhani,
koriandër & djathë dele Konispoli
Mini kalcone e mbushur me djathë
& proshutë gjel deti
Kroketa me kërpudhë
Stikini me qofte pule, mocarela,
borzilok & açeto balsamike
Sallata e Princeshës
Involtini me rukola & mocarela
Skalopini me asparag

Fileto gici me mollë & açeto balsamike

Tortëza me drithëra & çokollatë

Cheese cake me fruta pylli

Praline rrushi me krem
gorgonzola & arra të thërrmuara

Luleshtrydhe me çokollatë

1,500L

1,500L

P E R S O N

DIELLI .

Rikota me mjalt & arra

Stikini me fruta të ndryshme

1

.

Kërpudha të mbushura

P E R S O N

P E R
5

.

P E R

1

P E R S O N

Fruta të kompozuara

1,600L
P E R

1

P E R S O N

FINGER FOOD
Cocktail menu

. VEGJE TA RIA NE .
Brusketa me pure borziloku,
mocarela & pomodorini
të pjekura
Brusketa me bukë thekre, kungull
dimri, xhinxher & djathë dhie
Bukë e thekur me domate, vaj
ulliri extra i virgjër & borzilok
Mocarela
Djathë me manaferra
ose fruta pylli
Sushi MAKI

.

DETI

.

Oktapod i marinuar me rukola
& pomodorini
Brusketa me krem gorgonzola,
salmon & havjar
Tramezini me pate toni
& susam të pjekur
Sallatë me portokall, xhinxhër,
kërpudha & susam
Kroketa spinaqi me salcë
& mendërz

.

VEGANE

.

Bukë thekre me pate ulliri
& pomodorini
Brusketa me krem avokado
& stika pishe
Fokaçe me ullinj e kripë himalaje
Stikini perimesh në gotë
Ullinj me aromë portokalli
& rozmarinë
Kroketa patate me salcë chili

Qofte me qiqra & mendërz

Kanape me krem djathi, salmon
të tymosur & timo të freskët

Qofte me perime

Karkaleca tagliolini

Japrak me oriz & erëza

Qofte preshi

Fagotini me “nero di sepia”, pure
karrote & karkaleca

Cous cous me perime të stinës

Kroketa patate
Kroketa orizi me shafran

Kroketa merluci me salcë

Qofte me bollgur & erëza

Kërpudha të mbushura me perime
& sherebelë
Sushi Maki

Kroketa me kërpudhë

Fileto levreku me patate
rozmarine

Dardhë e karamelizuar me bajame
të pjekura

Sushi

Panakota me qumësht soje,
çokollatë & bajame të pjekura

Tartuf limoncelo

Fruta të stinës

2,600L

1,200L

Panakota me fistik & manaferrë

1,200L
P E R

1

P E R S O N

P E R

1

P E R S O N

P E R

1

.

FLLADI

.

Brusketa mesdhetare
Kroketa me shije të ndryshme
Kanape me ajvar, sallam pikant
& djathë nape
Perime të kompozuara
Byreçka me djathë
Involtini pule me proshutë
& djathë
Tartaleta me krem vanilje
& çokollatë
Fruta të stinës të aromatizuara

900L
P E R

1

P E R S O N

P E R S O N
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VEGAN BUFE

. 		
VEG

				
G
IE LOVE 1 .

Sallatë me ajsberg, bebi spinaq, pomodorini, ananas
Supë krem brokoli
Rizoto me kërpudhë e pomodorini
Pene me lakra të egra, salcë domate
Imam Bajalldi
Hallvë me karamel
Fruta të stinës

1,000L
P E R

7
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1

P E R S O N

VEGAN BUFE

. 		
VEG

				
G
IE LOVE 2

.

Supë krem karrotë, mollë jeshile e xhinxher
Sallatë me lakër të punuar, speca e fije karrote
Byrek me miell misri, lakra të egra dhe qumësht soje
Japrak me perime e oriz
Speca të pjekur, të marinuar
Oriz i karamelizuar
Fruta të stinës

700L
P E R

1

P E R S O N
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BUFE

.

KRIJIM .
Sallatë Fjona
Sallatë kapreze

Speca të pjekura me vaj ulliri
Lazanja me brokoli dhe rikota
Eskallop me kërpudha
Krem karamel
Fruta të stinës

1,300L
P E R

1

P E R S O N

.

FA N TA Z I .

Supë krem karrotë, mollë jeshile & xhinxher
Sallatë primavera
Japrak me shije mendërze
Ravioli me spinaq e rikota
Eskallop me tartuf e mollë të pjekura
Cheese cake me rikota e karamel qumështi
Fruta të stinës

900L
P E R

9
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1

P E R S O N

BUFE

.

SUKSES

.

Brusketa me pure spinaqi e djathë dhie
Sallatë me perime të pjekura me shije borziloku
Rizoto me copa pule, kërpudhë e brokoli
Mish viçi i stufuar me karrotë e dëllenjë
Tiramisu
Fruta të stinës

.

RELAX

.

1,000L
P E R

1

P E R S O N

Byrek shtëpie me djathë
Sallatë Cezar
Sallatë Divina
Fërgesë tigani me speca, djathë, domate & kopër
Mish qingji me salcë hithrash
Binje me krem Philadelphia e çokollatë
Fruta të stinës

800L
P E R

1

P E R S O N
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TRADICIONALE

.

T R A D I TA

.

Djathra shqiptarë me shije unike
Sallatë djathi me vaj ulliri nga Delvina
Bogaçe me krem djathi, borzilok & piper të kuq
Japrak me gjethe spinaqi dhe nenexhik nga zona e Tiranës

Suxhuk Kosove me perime nga Prizreni

Shapkat nga Çamëria

Qofte me perime nga Përmeti

Perime të stinës nga baçja

Oshmare Korçe me djathë të njomë

Byrek me spinaq dhe djathë të njomë nga Gjirokastra

Pulë me jufka Dibre

Kërpudha të mbushura nga zona e Pukës

Qingj me qumësht nga zona e Matit

Qifqi Gjirokastre

Fli Gjakove
Sultiash me stafidhe nga Çamëria
Sheqerpare Dibre
Gliko Përmeti
Fruta me mjalt lulesh

2,100L
P E R
11
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1

P E R S O N

TRADICIONALE
TRADICIONALE

.

HISTORIA

.

Djathë sharri me boronicë
Mish i terun
Petull e fshirë me djathë të njomë nga Korça
Bukë misri me djathë dele
Qofte preshi nga Mallakastra
Speca të mbushur me gjizë, erëza & vaj ulliri
Perime të stinës nga baçja
Byrek me arra e qepë të kuqe nga zona e Pukës

Qofte Korçe me salcë

Harapash nga Labëria

Tavë kosi individuale

Djathë nape dhie nga Erseka

Krap Shkodre me uthull mani, gjethe të larit & oshafe

Kanape me pate ulliri

Petulla Fuskalidhe

Fasule pllaqi me suxhuk Kosove

Revani me shtalp
Komposto kumbulle
Gështenja me mjalt Tropoje

2,700L
P E R

1

P E R S O N
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MENU ME PËRZGJEDHJE
ju krijoni, ju zgjidhni

•

Shërbimi nga 0 – 10000 lekë me tvsh përfshin vetëm serviset 1 përdorimshe (transport vetjak)

•

Cmimet janë me tvsh

•

Çdo kërkesë ekstra brënda kësaj shume, shton 15% të vlerës totale

•

Transporti është i përfshirë brënda unazës

•

Shërbimi mbi 10000 lekë me tvsh përfshin transport, serviset e mira, tavolina, mbulesa, shtrim dhe 1 kamarjer

•

Jashtë zonës së unazës është 150 lekë me tvsh për çdo km duke filluar që nga qëndra e prodhimit

•

Çdo kamarjer shtesë – 3000 lekë me tvsh për totalin e shërbimit

•

Për evente jashtë Tiranës, vlejnë kushte të tjera

13
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BRUSKETA ..........fq.15

KOPSHTI ..........fq.17

LËNDINA

..........fq.19

BON BON ..........fq.21

LUGINA ..........fq.15

TRAMEZINI ..........fq.18

KODRINA ..........fq.19

KANTINA ..........fq.22

ALPET ..........fq.16

SANDWIÇ ..........fq.18

MAGJE ..........fq.20

UJVARA ..........fq.22

KANAPE ..........fq.16

SI NË SHTËPI ..........fq.20
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MENU ME PËRZGJEDHJE

B R U S K E TA
Brusketa me krem gorgonzola, salmon dhe havjar ( 1cp) .200L
D

Brusketa kapreze ( 1cp) .80L

D

Brusketa mesdhetare ( 1cp) .60L

D

Brusketa me rikota dhe rukola ( 1cp) .60L

D

Brusketa me bukë integrale, rikota e punuar me feta kastraveci
e gjethe me aromë ( 1cp) .40L

D

Brusketa me krem djathi, salmon i tymosur & timo e freskët ( 1cp) .180L
Brusketa me djathë nape të shtypur dhe feta rrepe të kuqe .80L

D

Brusketa me kos të kulluar, mjaltë lulesh dhe lajthi të pjekura .80L

D

Brusketa me djathë të shkrirë, copa luleshtrydhe & açeto balsamike ( 1cp) .60L

D

Brusketa me bukë fshati, djathë nape dhie & perime të stinës ( 1cp) .90L

D

Bukë e thekur me domate, vaj ulliri extra i virgjër e gjethe borziloku ( 1cp) .80L

D

Brusketa me bukë thekre, kungull dimri, xhinxher & djathë dhie ( 1cp) .60L

D

Brusketa me pure borziloku, mocarela & pomodorini të pjekura ( 1cp) .90L

D

Brusketa me krem djathi, rukola e marinuar, portokall & bif ( 1cp) .80L

D

Brusketa me krem avokado e stika pishe ( 1cp) .70L
Brusketa me pure spinaqi e djathë dhie ( 1cp) .110L

D

Bukë misri me djathë dele ( 1cp) .70L
Bukë thekre me pate ulliri e pomodorini ( 1cp) .40L

15
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LUGINA
D

Proshutë viçi .150L

D

Suxhuk Kosove me perime (2cp) .180L

D

Antipastë me djathë & proshutë (1cp) .170L
Grisini me krudo (1cp) .90L

D

Fagotini me proshutë & mix djathrash (3cp) .80L

D

Suxhuk Kosove dhe djathë Sharri (1cp) .100L

D

Shish me djathë & wudi (1cp) .120L

D

Involtini pule me spinaq dhe djathë (1cp) .80L

D

Involtini me patëllxhan, proshutë dhe emental (2cp) .80L

D

Karkaleca Tagliolini (1cp) .230L
Brezaola e mbushur me krem gorgonzola
& “erbe cipolina” (1cp) .280L

MENU ME PËRZGJEDHJE

ALPET

KANAPE

D

Djathë sharri (1cp) .30L

D

Djathë me susam të zi, mjaltë dhe mollë (2cp) .110L

D

Kanape me gjizë fshati, pomodorini, vaj ulliri e rigon (1cp) .40L

Djathë manaferre me salcë mente (2cp) .100L

D

Feta buke misri me krem djathrash & suxhuk Kosove (1cp) .120L

D

Burrata me pomodorini e borzilok (1cp) .120L

Kanape me pure patëllxhani, koriandër & djathë dele nga Konispoli (1cp) .90L

Sallatë djathi me vaj ulliri nga Delvina (3cp) .80L

Kanape Nuse Pashke (1cp) .30L
Kanape me ajvar, sallam pikant e djathë nape (1cp) .170L

Djathë nape nga Erseka me salcë borziloku .80L
D

Shish mocarela dhe pomodorini (1cp) .120L

D

Kanape me pate ulliri (1cp) .30L

D

Antipastë djathrash (2cp) .180L

D

Feta me gjalp të freskët dhe proshutë pule (1cp) .60L

Djathra shqiptarë me shije unike (2cp) .190L

D

Fetëza buke me gjalp të punuar dhe stika të pjekura (1cp) .70L

D

Kubikë djathi me mocarela në shkop (1cp) .120L

D

Mocarela (1cp) .80L

D
Pikante

Vegjetariane

Vegane

Me mish derri

Sezonale

Ditore

cp
Banjëmari

Copë
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MENU ME PËRZGJEDHJE

KOPSHTI
D

Ullinj Berati me aromë portokalli e sherebelë .80L

D

Fërgesë tigani me speca e djathë, domate e kopër .80L

D

Japrak me gjethe spinaqi dhe nenexhik nga zona e Tiranës (2cp) .100L

D

Kërpudha të mbushura me perime e sherebelë (2cp) .110L

D

Kërpudha të mbushura nga zona e Pukës (2cp) .100L

D

Lapsa perimesh me ngjyra (1cp) .20L

Gështenja të pjekura me mjaltë Tropoje (1cp) .110L

D

Perime të kompozuara (1cp) .110L

D

Antipastë pinguin (1cp) .70L

D

Perime të stinës nga baçja (1cp) .120L

D

Emental me kumbull (1cp) .40L

D

Sallata e Princeshës .180L

D

Involtini me kungull e djathë (1cp) .60L

D

Sallatë primavera .180L

D

Kërpudhë me pançetë furre .170L

D

Sallatë Cezar .80L

D

Pomodorini me zazikia (1cp) .40L

D

Sallatë Fjona .120L

D

Stikini me avokado, karkalec zgare e pomodorini (1cp) .200L

D

Sallatë kapreze .170L

D

Stikini me qofte pule, borzilok i freskët
D

Sallatë me lakër të punuar, speca e fije karrote .80L

Shportëz kastraveci e mbushur (1cp) .30L

D

Sallatë me perime të pjekura, me shije borziloku .70L

Kubikë shalqiri me djathë dele të marinuar (1cp) .20L

D

Sallatë me portokall, xhinxher, kërpudha e susam .100L

Kajsi e freskët e mbushur me krem të lehtë arrash .110L

D

Speca të pjekur me vaj ulliri .70L

Role me feta kungulli, ton & rikota (2cp) .80L

17

Sallatë me ajsberg, bebi spinaq, pomodorini, ananas .110L

& açeto balsamike (1.5cp) .90L

D

Skiaç i mbushur me krem djathi dhe patëllxhani (1cp) .110L

D

Stikini me karrota, brokoli dhe mocareline (1cp) .90L
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MENU ME PËRZGJEDHJE

TRAMEZINI
SANDUIÇ
D

Tramezini me pate ton dhe susam të pjekur (1cp) .30L

D

Tramezini me ton dhe kaperi (1cp) .130L

D

Tramezini proshutë dhe emental (1cp) .100L

D

Tartina me gjalp të punuar e stika të pjekura (1cp) .70L

D

Mini tramezini me açuge & erba cipolina (1cp) .100L

D

Tarta me sallatë primavera (1cp) .60L

D

Tramezini (1cp) .60L

D

Club Sanduiç (1cp) .40L

D

Sanduiç Mace (1cp) .130L
Mini sanduiç festiv (1cp) .110L
Sanduiç Kloun (1cp) .80L
Mini hambuger (1cp) .90L

D
Pikante

Vegjetariane

Vegane

Me mish derri

Sezonale

Ditore

cp
Banjëmari

Copë
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LËNDINA
KODRINA
D

Biftek viçi me emental dhe kajsi (1.5cp) .150L

D

Fileto pule me krudo (2cp) .120L
Shish qingji në zgarë (1cp) .220L

D

Involtini me proshutë koto, ton & rikota (1cp) .200L
Karkaleca me ananas dhe shegë (1cp) .220L
Qofte qingji e mbuluar (2cp) .180L
Tavë kosi individuale (1cp) .210L
Pulë dibre me jufka .170L
Qingj në qumësht nga zona e Matit .260L
Fileto dore stil fiorentin (2cp) .100L

D

Shish me pulë dhe pomodorini (1cp) .80L

D

Eskallop me kërpudha (2cp) .330L

D

Fileto gici me mollë & açeto balsamike (2cp) .110L

D

Involtini me rukola e mocarela (1cp) .110L
Medaljon gici me bejkon dhe açeto balsamike (2cp) .130L
Mish i terun .190L

D

Mish qingji me salcë hithrash (2cp) .300L
Mish viçi i stufuar me karrotë e dëllenjë .480L
Qofte petashuqe me mish viçi (1cp) .170L
Role pule me pesto gështenje (3cp) .330L
Rostbif me salcë mustarde, rikota dhe shegë .290L

D

19

Skalopini me asparag (2cp) .180L

D
D

Kroketa pule me susam (2cp) .130L
Kroketa patate gjatoshe (2cp) .80L
Kroketa spinaqi me salcë jogurt dhe mendërz (2cp) .80L

D

Qofte kineli (3cp) .170L
Spiadini me kroketa mishi (1cp) .150L

D

Kroketa me kërpudhë (1.5cp) .60L
Kroketa kungulli me pure avokado e kubikë domate të freskët (1cp) .70L

D

Qofte Korçe me salcë (2cp) .190L
Qofte spinaqi nga zona e Elbasanit (2cp) .40L

D

Foleza orizi (1.5cp) .60L

D

Kroketa gici (1.5cp) .90L

D

Kroketa pule (1.5cp) .80L
Qofte me perime nga Përmeti (1.5cp) .80L

D

Kroketa me shije të miksuara (1.5cp) .70L
Qifqi Gjirokastre (1.5cp) .60L
Qofte me bollgur e erëza (1.5cp) .110L
Qofte me qiqra dhe mendërz (1.5cp) .60L
Qofte merluci (1.5cp) .80L
Qofte preshi (1.5cp) .80L
Qofte pule .70L

MENU ME PËRZGJEDHJE

MAGJE
D

SI NË SHTËPI

Mini byreçka (1.5cp) .100L
Petulla të fshira (1cp) .130L
Petull me domate dhe rikota në furrë (1cp) .30L
Bogaçe me krem djathi, krem borziloku dhe piper i kuq (1cp) .40L
Byrek me spinaq dhe djathë të njomë (1cp) .60L
Shapkat nga Çamëria (1cp) .40L
Byrek me arra nga zona e Pukës (2cp) .80L
Mini kalcone (1cp) .40L

D

D

Oshmare Korçe me djathë të njomë oshafe .80L
Cous cous me kërpudhë e pomodorini .220L
Fasule pllaqi me suxhuk Kosove .130L
Fileto levreku me patate rozmarinë (1cp) .770L
Fli Gjakove (1cp) .170L
Harapash nga Labëria .170L

Salçiçe sfoliate (1.5cp) .40L

Imam Bajalldi (1cp) .110L

Byrek me miell misri e lakra të egra me qumësht soje (1.5cp) .110L

Japrak me perime e oriz (2cp) .110L

Byrek shtëpie me djathë e spinaq (1.5cp) .150L

Japrak me shije të freskët (2cp) .190L

Fagotini me “nero di sepia”, pure karrote & karkaleca (2cp) .190L
Lazanja me brokoli dhe rikota (1cp) .400L
Petullat e mamit në forma të ndryshme (2cp) .30L
D

Pica Era që të lë pa mend (2cp) .110L

D

Rizoto me copa pule, kërpudha e brokoli .150L

D

Rizoto me kërpudhë e pomodorini .240L

D

Fokaçe me ullinj e kripë himalaje (2cp) .40L

Krap Shkodre me uthull mani, gjethe të larit dhe oshafe .730L
Pene me lakra të egra e salcë domate .220L
Ravioli me spinaq e rikota (3cp) .100L
Supë krem brokoli .220L
Supë krem karrotë, mollë jeshile e xhinxher .80L

Pispili.40L

D
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MENU ME PËRZGJEDHJE

BON BON
D

Mini kek (1cp) .90L

Binje me krem philadelphia e çokollatë .130L

Biskota (2cp) .100L

Biskota sanduiç që qeshin, me reçel luleshtrylle & vel sheqeri (1cp) .80L

Croissant (1cp) .90L

Tortë krem djathi me fruta pylli (1cp) .180L

Mini strudel me mollë (1cp) .130L

Tortë krem djathi me rikota e karamel qumështi (1cp) .180L

Çokollata Niki (1cp) .90L

Dardhë e karamelizuar me bajame të pjekura (1/2cp) .150L

Muffin çokollatë (1cp) .90L

Hallvë me karamel (2cp) .40L

Petulla fuskalidhe (3cp) .130L

Krem karamel (1cp) .130L

Revani në shtalp me gliko mandarine (1cp) .60L

Kurabije me vanilje (1cp) .130L

Rikota mjalt & arra (1cp) .50L

Mollë sheqeri si molla e shtrigës (1cp) .130L

Sultiash me stafidhe nga Çamëria (1cp) .60L

Oriz i karamelizuar .90L

Gliko Përmeti (1cp) .50L

Panakota me qumësht soje, çokollatë & bajame të pjekura .120L

Kokteil frutash .110L

Panakota me fistik e manaferra (1cp) .140L

Fruta me shish (1cp) .110L

Tiramisu (1cp) .130L

Fruta të stinës me mjaltë lulesh .110L

Tarta me krem vanilje dhe fruta .130L

Fruta të stinës .110L

Vagona të mbushur me Haribo dhe M&M (1cp) .250L
Kokoshka me karamel të kuq .120L

D
Pikante

21

catering | Event

Vegjetariane

Vegane

Me mish derri

Sezonale

Ditore

cp
Banjëmari

Copë

MENU ME PËRZGJEDHJE

KANTINA

UJVAR A

Verë e kuqe/bardhë (150ml) .170L

Çaj (120ml) .30L

Spumante (100 ml) .140L

Qumësht (20 ml) .20L

Spumante * (100 ml) .260L

Kafe filtër (50 ml) .70L

Birrë e hapur .130L

Ujë me/pa gaz (150 ml) .70L

(Tirana, Erdinger, Bitburger)(250 ml)

Lëng frutash (Bravo) (200 ml) .70L

Birrë me shishe (Tirana, Korça) .170L

Lëng i freskët portokalli (170 ml) .210L

Birrë me shishe (e huaj) .350L - 440L

Lëng i freskët frutash miks (170 ml) .240L

Alkohole të rënda (teke) .220ml - 550L
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