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Supa & Sallata

Supë e ditës

Supë Minestrone

Rukolla Sallatë
Rukolla, panxhar i kuq turshi, arra, qepë e kuqe, balsamico dressing.

Shef Sallatë
Salcë tartufi, spinaq, rukolla, marulë iceberg, kërpudha, arra, bajame, susam.

Garden Sallatë
Mango, marulë e g jelbërt, marulë iceberg, rukolla, domatina, parmixhano, 
karrotë, arra.

Sallatë e gjelbërt me Agave     
Sallatë e  g jelbërt, spinaq, rukolla, domatina, shurup agave, arra indiane.

Sallatë fruta deti
Karkaleca, midhje, kallamari, rukolla, domatina, limon, parmixhano.

Nëse jeni alerg jik në ndonjë produkt ju lutem njo�oni kamarierin paraprakisht.

Supë peshku                            
Karrota, xhenxhefil, peshk.

10 minuta

2.20€

3.20€

2.80€

3.50€

4.90€

4.30€

4.20€

8.90€



Antipasta

Krahë Pule
Krahë pule, kornflleksa, vezë.

Antipastë Artizanale (për 2-4 persona)
Djathë me arra, djathë pikantë, parmixhano, djathë brije, djathë i tymosur,

fruta të thata, proshutë e thatë viçi, proshutë pule, mentë, reçel, mjaltë me susam.

Tartar Salmoni
Kos, mentë, lime, salcë soja, qepë të njoma, tabasco, salcë limoni.

Tartar Tuna                 
Fara mustardë, salcë soja, limon, avokado, rrepka, selino.

Tartar Viçi  
Tranguj turshi, kaperi, ketchup, worcester salcë, borzilok, qepë perle turshi, 

vezë e kuruar, aioli me tartuf.

Ceviche Levreku
Levrek krudo i kuruar, qepë e kuqe, misër i fërguar, shegë, vinagrette limoni.

Karkaleca zgare
Karkaleca, salcë limoni.

Brusketa me Karkaleca
3 feta bukë, 3 karkaleca, asparagus, krem philadelphia, domate, microgreens, hudhër.

15 minuta

30 min.

30 min.

30 min.

30 min.

20 min.

           _______

5.50€

8.30-14.90€

7.20€

9.40€

9.50€

9.20€

8.50€

5.50€



Linguine me fruta deti
Karkaleca, midhje, kallamari, domate, parmixhano, majdanoz.

Njoki me Karkaleca dhe Presh
Presh, rukolla, sherebelë, parmixhano.

Tavë Saganaki
Karkaleca, kaperi, spec i kuq, spec i g jelbërt, salcë domate, djathë i bardhë,

 majdanoz, ullinjë.

Linguine me salmon dhe fistik
Salmon, asparagus, pesto genovese.

Rizoto me perime
Karrota, brokolli, kungulleshkë, lulelakër, parmixhano.

Rizoto me fruta deti
Karkaleca, midhje, kallamari, majdanoz, domatini, parmixhano.

15 minuta

Pjatë e parë

Penne me Bi�ek Viçi dhe tartuf
Tartuf i zi, parmixhano.

Penne integrale me perime dhe qiqra        
Brokoli, lulelakër, qiqra, fara pishe, kërpudha shitake, salcë domatesh.

Tagliatelle me Tartuf të zi dhe havjar
Tartuf i zi, havjar, microgreens.

Shpageta Bolonjeze (Garden)                                                     
Krem bolonjezë, erëza të freskëta, parmixhano.

Shpageta Aglio e Oilo                                                     
Vaj ulliri, hudhër, spec, pepperoncino, majdanoz.

Shpageta me Porçini dhe brokolli                                    
Brokolli, kërpudha porçini, fara pishe, parmixhano.

8.90€

5.90€

6.90€

8.50€

7.50€

5.50€

5.50€

4.90€

6.90€

5.40€

7.50€

6.50€



Pjatë e dytë

Bi�ek Viçi me patatina
Patatina, qepë të karamelizuara, palcë, trumzë, salcë demi-glace.

Bi�ek Viçi me perime
Salcë demi-glace, patate belge, karrota, misër, bizele, brokolli, mircrogreens.
 

Fileto Salmoni 
Kus-kus lulelakre, krem lulelakre me xhenxhefil.

Peshk Levrek-Koc në tavë për 2-3 persona
Karrotë, patate belge, qepë, hudhër.

Fileto Levreku / Koci e mbështjellur            
Domate, midhje, kungulleshkë, ullinjë, trumzë, karkaleca, kaperi.

Bi�ek Viçi me krem molle                           
Salcë demi-glace, karrotë e karamelizuar, krem molle. 

Fileto dhe Kofshë pule (E marinuar) 
Domatina, patate me erëza, asparagus, limon,trumzë.

Fileto Lulelakre 
Kërpudha shitake, qepë e kuqe, kaperi, ullinjë kallamata, salcë miso me portokall.

20 minuta

20.90€

20.90€

15.00€

55.00€

9.50€

18.90€

7.90€

5.90€



Pica 

Nature
Qiqra, qepë të kuqe, spec të g jelbërt, spec të kuq, kungulleshkë, borzilok.

Margherita
Mocarella, kashkavall, borzilok.

Sicilian
Domate, qepë të kuqe, acciughe.

New York Style
Proshutë, suxhuk, kërpudha, spec të kuq, parmixhano, kashkavall. 

Greek
Djathë feta, ullinjë të zi, qepë të kuqe, kaperi, kashkavall.

Marinara
Salcë domatesh dhe feta hudhëre.

10 minuta

6.50€

4.50€

6.90€

5.90€

5.50€

3.50€



Burgerat

Garden Burger
Ramstek 100%, proshutë viçi, salcë djathi, domate, tranguj turshi, speca turshi, 

iceberg, patate me erëza, onion rings.

Beauty Burger
Qo�e vegane, qepë të karamelizuara, tranguj, turshi, domate, djathë vegan.

Mini tortilla

Tortilla me kërpudha Shitake
Kërpudha shitake, avokado, patate e ëmbël, lime.

Tortilla me Karkaleca
 Karkaleca, avokado, patate e ëmbël, lime.

Tortilla me Bi�ek Viçi
Bi�ek viçi, avokado, patate e ëmbël, lime.

20 minuta

15 minuta

5.50€

5.90€

4.50€

6.50€

8.50€



Pjata  anësore / shoqëruese

Patate e ëmbël e mbushur
Patate e ëmbël, qiqra, misër, fasule e kuqe, microgreens, krem soja.

Onion rings

Shparg me krem soja
Asparagus, susam, krem soja, microgreens.

Mix Kërpudhash
Kërpudha champignon, kërpudha shitake, qumësht soja, majdanoz, limon.

Kungulleshka në friturë
Majonez  vegan, krem soja, microgreens.

Spring rolls me perime           

Patate të skuqura

Trio Nacho’s                            
Nacho’s me Guacamole, humus dhe spanish Vinaigrette.

Presh në zgarë me miso          
Presh, pastë miso, arra, microgreens.

Karrotë me humus                 
Humus qiqre, karrotë e karamelizuar.

Tartuf i zi i freskët     10gr

10 minuta

15 min.

2.50€

3.50€

4.50€

3.00€

3.90€

2.90€

6.90€

3.90€

3.90€

4.00€

5.00€



10 minuta

Ëmbëlsirat

Sou�é
Çokollatë të zezë, çokollatë të bardhë, fruta sezonale, akullore.

Mango Cheesecake
Biskota, krem philadelphia, mango.

Ëmbëlsirë Garden
Maskarpone, nutella, arra, bajame, akullore,  krem karamel, kokos.

Bakllavë me arra dhe akullore        

Akullore 
Vanillë, fruta mali,  çokollatë.

Sallatë me fruta

3.50€

3.50€

3.20€

3.50€

3.00€

3.50€



www.hotelgarden-ks.com
Reservation

+383 45 71 71 75


