Wellness
menu

P R I S H T I N A

Të gjitha çmimet janë në Euro dhe përfshijnë TVSH-në me normën aktuale.
Për klientët me kërkesa të veçanta dietike ose alergjike që dëshirojnë të dijnë në lidhje
me përbërësit e përdorur, ju lutemi pyesni njërin nga anëtarët e sta t.
Konsumimi i vezëve ose mishit të papërpunuar ose të pa gatuar
mund të rrisë rrezikun e sëmundjes që vjen nga ushqimi.

All prices are in Euro and include VAT at the current rate.
For clients with special dietary requirements or allergies who may wish to know
about the ingredients used, please ask for a member of sta .
Consuming raw or undercooked eggs or meat may increase your risk of food borne illness.

Përmbajta në ushqim / Content in food

KARBOHIDRATE

Sallata / Salads
Sallatë Burrata
Pjeshkë në skarë, proshutë, domate "heirloom",
borzilok, "pecans", mjaltë balsamike
€ 10.00

Burrata Salad
Grilled peach, prosciutto, heirloom tomatoes,
basil, pecans, honey balsamic dressing

Sallatë greke avokado
Domatina, avokado, spec i gjelbër, ullinj, qepë "shallots",
djathë feta, rigon i njomur me vaj ulliri ekstra të virgjër
€ 9.00

Avocado Greek Salad
Cherry tomatoes, avocado, banana pepper, olives, shallots,
feta cheese, oregano drizzled with extra virgin olive oil

Apo me salmon të tymosur
€ 13.00
Or with Smoked Salmon

Swiss Diamond sallatë klasike cezar
Gjethe iceberg, salcë cezar, vezë e zier, açuqe,
rriska parmezani, croutons me karkaleca deti në skarë
ose pulë rigon e pjekur ne skarë

Swiss Diamond Classic Caesar Salad
Iceberg leaves, caesar dressing, boiled egg, anchovies,
shaved parmesan, croutons with grilled prawn
or grilled oregano chicken
me karkaleca deti / with prawn € 10.00
me pulë / with chicken € 8.00

Antipasta / Appetizer
Karpaço viçi pica
Karpaço viçi, salcë tartu "ponzu", salcë qepësh, tartuf,
çips hudhrash, servuar mbi petë krokante ,

Beef Carpaccio Pizza

€ 12.00

Beef carpaccio,tru e ponzu , onion salsa, tru e,
crispy tortilla, garlic chips

Karkaleca të fërguar dhe krokant
Pikante dhe majonezë wasabi

Crispy Fried Shrimps

€ 12.00

Chili & Wasabi Mayonnaise

Krahë pule në skarë
Krahë pule të pjekur dhe të marinuar lehtë
salcë pikante BBQ, salcë gorgonzolla
karrota dhe celer të freskëta

€ 8.00

BBQ Wings
Chicken wings lightly marinate and baked,
Spicy BBQ sauce, gorgonzola dip, carrot and celery crudites

Role perimesh pranverore në petë krokante
Salcë e ëmbël pikante, selino dhe karrotë e freskët

Vegetable Spring Rolls
Sweet chili sauce, celery and carrot crudities

€ 8.00

Sanduiç / Sandwich

Club Sandwich
Sanduiç tre shtresor mbushur me gjoks pule
proshutë viçi, djathë qedar, vezë, marule,
domate dhe majonezë me borzilok

€ 11.00

Club Sandwich
Triple decker sandwich lled with chicken breast,
beef prosciutto, cheddar cheese, egg, lettuce,
tomato and basil mayonnaise

Diamond Signature Sanduiç viçi
Sirlion viçi, qëpë të karamelizuara, djathë qedar,
rukola dhe domatina e shërbyer me majonezë pikant

Diamond Signature Steak Sandwich

€ 12.00

Beef sirloin, caramelized onion, cheddar cheese,
baby rocket and tomatoes served with chili mayonnaise

Mbështjellje e shëndetshme salmoni
Salmon i tymosur, avokado, kaperi, trangull,
djathë krem me kopër, rukola, tortila integrale

Healthy Salmon Wrap
Smoke salmon, avocado, capers, cucumber,
cream cheese with dill, rocket, whole grain tortilla bread

€ 12.00

Burger dhe tost / Burger & Toast
Burger klasik
Simit me Pleskavicë viçi të pjekur në skarë
e shërbyer me domatina, marule, tranguj turshi,
salcë lakre

€ 11.00

Classic Burger
Grilled beef pattie in a brioche bun, served with tomato,
iceberg, gherkins pickles, coleslaw
Të gjithë hamburgerët dhe sanduiçët shërbehen me pomfrit
All burgers and sandwiches are served with french fries

Ëmbëlsirë dhe akullore / Dessert & Ice Cream
Qershi dhe Fëstëk
Tortë me fëstëk, krem qershi, copëza fëstëku, qershia me glazurë

Cherry & Pistachio
Pistachio cake, cherry cream, pistachio crumble,
glazed cherry
Përzgjedhja jonë e akulloreve
dhe sorbetove të shtëpisë
Our selection of homemade
Ice Creams and sorbets

€ 7.00

€ 5.50

Pjatë me fruta sezonale
Salcë vanilje

Seasonal Slice Fruit Platter
Vanilla Sauce

€ 6.00
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