
3.50 €
Mjaltë - xhem - nutella

3.50 €

Palpeta

4.00 €
nutella - mjaltë bio
4.00 €

Krepë Amerikane

3.70 €
jogurt me fruta
3.70 €

Kroasan

3.70 €
mish pule, rukola, djath

3.70 €

Sendviç

4.50 €
mish viçi, djath i shkrirë, salcë djegëst

4.50 €

Sendviç Gizzi

5.20 €
salmon i tymosur
5.20 €

Vezë Benedikt

3.90 €
proshutë viçi, pule, parma ham

3.90 €

Vezë Benedikt

3.50 €
proshutë - djath - spinaq

3.50 €
Omlet me vezë fshati

4.50 €
ve, virshlle, djath dhe sallatë

4.50 €

Mëngjes GIZZI

MËNGJESI



mish pule, iceberg, domatëza, copëza buke dhe karrotë

domate, djath mozzarella

iceberg , rukola, sallatë e gjelbërt, domatëza, pjeshkë, mango, shegë, avokado 

mish pule, sallatë e gjelbërt, patate, këpurdha, perime, 

spinaq, quinoa, mollë e gjelbër, arra dhe salmon

sipnaç , rukola, arra, fruta të stinës dhe djath mix në petë 

sallatë, qepë, lajthi,  vaj borziloku

avokado, domate, tranguj, qepë, bizele, limon confit 

parmezan, domate të thata, rrush i thatë

domatina, qepë, tranguj, spec, fasule dhe djath i marinuar

djath Burrata, domate, domatëza, rukola dhe parmezan

spinaq, quinoa, mollë e gjelbër, arra të karamelizuara dhe domate të thata

djath deleje, ullinj Borshi, e kuqe e vezës

me agrume

vezë, tranguj, koper

pjekje viçi, pjekje pule, këpurdha të fërguara, speca dhe kaqkavall 

salmon i thatë i marinuar me aromën e barishteve të Gërmisë

mish viçi, rukola, djath sharri, kripë vullkanike

të ngrohta & të ftohta

domate  / ullinjë / pesto 
djath dhije / salmon i tymosur
domate  / ullinjë / pesto 

4.90 €

4.00 €

Sallatë me djathë Burrata

3.40 €Sallatë fshati

4.50 €Sallatë spinaqi me salmon

Sallatë spinaqi

4.90 €Sallatë Gizzi

4.50 €

4.20 €

5.40 €

Sallatë Cezar me pulë

Sallatë Mozzarella

Sallatë Mediterian

4.90 €Sallatë me djath dhe petë

4.50 €Sallatë rukola

3.50 €Sallatë e gjelbër

4.00 €Avokado
SALLATË

Supë Pule,  Supë Viçi,  Supë Peshku 3.50 €
2.50 €Supa e ditës,  Supë Brokoli,  Supë Domate

SUPË

3.90 €Spec i mbushur i Krushës së Madhe

5.90 €Tartar viçi 

10.90 €

14.90 €

1.90 €

Pjatë djathrash

4.50 €Këpurdha të mbushura me spinaç
3.50 €Këpurdha të freskëta të fërguara
5.50 €Asht viçi i marinuar i pjekur në furrë

Brusketa

2.90 €

Meze e ngrohtë

5.90 €Carpaccio levreku

5.90 €Carpaccio salmoni

4.90 €Carpaccio mishi

ANTIPASTA



copëza Bifteku, këpurdha, perime dhe djath
patate të fërguara, perime me soja

patate graten, brokoli dhe karrotë
përshutë, pure dhe brokoli

patate të fërguara, perime në soja sos
pasta me salcë domate dhe grana padano parmezan

patate të fërguara, perime me soja
i strazhinuar, patate të fërguara, qepë me BBQ dhe domate  (100 gr) 
patate graten, këpurdha mali dhe sos

perime dhe pure

bizele, patate, domate të karamelizuara, kungulleshë dhe spinaç
bizele, patate, domate të karamelizuara, kungulleshë dhe spinaç
në tigan

pure bizele, patate, thjerrëza, karrota dhe brokoli
pure bizele, patate, thjerrëza, karrota dhe brokoli

   10.90 €
   13.00 €

Bifteku në tavë
Kremenadë qingji

11.90 €

13.90 €
5.00 €

Ramstek

10.90 €
7.90 €

Kremenadë viçi
Pulë mozarella

Fileto viçi natyral
Rib eye (dry aged)

7.90 €
7.90 €

11.90 €
11.90 €

Gjoks pule
Pulë e fërguar

7.90 €Kofshë pule

11.90 €Salmon
Salmon me susam
Karkaleca

11.90 €Koc
11.90 €Levrek

PJATA KRYESORE

5.90 €
8.90 €
6.50 €
6.50 €

6.20 €
6.20 €

5.90 €
5.90 €

Linguini me Tartuf

Lazanje
Shpageti Bolognese
Pene Gizzi

Rigatoni me domate të freskëta dhe grana padano

Linguini me fruta deti
Linguini me fara te pishave dhe peperoni

6.90 €
Tortelini me lajthi dhe djath të Alpeve Shqiptare

5.90 €
Tortelini me spinaq dhe karkaleca Durrësi

5.90 €
Rizoto me perime të stinës

8.90 €Rizoto me Tartuf
Rizoto me Pulë

6.40 €Rizoto me fruta deti, nga deti Jon dhe Adriatik
6.40 €Rizoto me shafran shqiptar

RIZOTO DHE PASTA

3.00 €Krem karamel
3.00 €Pite me mollë
4.00 €Ëmbëlsirë me arra dhe mjaltë

3.90 €Çokollatë vullkanike me akullore
3.00 €Creme brulee
3.20 €Cheescake me fruta të stinës dhe çips çokollate
3.20 €Tiramisu me akullore Snickers

ËMBËLSIRAT


