
TÜRK KAHVALTI TABAĞI
ezine beyaz peyniri, kars gravyeri, van otlu, dil peyniri

edremit siyah ve yeşi zeytin
klasik peynirli ve maydanozlu su böreği

ızgara tokat bez sucuğu ve hellim peyniri
ev yapımı mevsim reçelleri, süzme çiçek balı, tereyağı

haşlanmış köy yumurtası
ekmek sepeti; simit, açma, poğaça, siyah ve beyaz

ekmek çeşitleri
limitsiz çay veya �ltre kahve

taze portakal suyu
   

YUMURTA ÇEŞİTLERİ
sahanda yumurta

sahanda (iki gözlü) veya çift tarafı pişmiş
           omlet çeşitleri

yumurta beyazı omlet
 menemen

sucuklu yumurta

TOST ÇEŞİTLERİ
kaşarlı ve / veya sucuklu

söğüş domates, salatalık, mini mevsim yeşillikleri

GÜNÜN BÖREĞİ

BIRCHER MUESLI

WAFFLE

MEYVE TABAĞI

TURKISH BREAKFAST PLATE
ezine beyaz cheese, kars kasseri, van herb, dil cheese 
black and green olives from edremit
traditional cheese & parsley börek
grilled pepperoni from tokat and halloumi cheese
home-made seasonal jams, �owers honey and butter
boiled village egg
bread basket; simit, açma, poğaça, brown and white
bread selections
unlimited brewed tea or �lter coffee
fresh orange juice

EGG ANY STYLE
fried egg choice;
sunny side up or over easy two eggs
omelette
egg white omelette
menemen; eggs scrambled with tomatoes and green pepper
fried egg with pepperoni

TURKISH STYLE TOASTED BREAD
with cheese and / or pepperoni
sliced tomato, cucumber, mini mixed greens

BÖREK OF THE DAY

BIRCHER MUESLI

WAFFLE

FRUIT PLATE
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Taze Portakal Suyu / Fresh Orange Juice 24
Limonata / Lemonade 24
Elma, Şeftali, Vişne /Apple, Peach, Cherry  19
Pür Su / Spring Water 0,33lt 10
Maden Suyu / Mineral Water 0,33lt 14
S.Pellegrino 0,25lt 22
Perrier 0,33lt 24
Pür Su / Spring Water 0, 75lt 17
S.Pellegrino 0,75lt 32
Perrier 0,75lt 35

Demleme Türk Çayı bardak / Brewed Turkish Tea glass 10
Bitki Çayları / Herbal Teas 16
Yaprak Bitki Çayları / Herbal Leaf Teas 20
Sağlık Çayı / Health Tea 20
taze zencefil, nane, bal, kara biber, tarçın, sıcak su
fresh ginger, mint, honey, black pepper, cinnamon, hot water
Turkish Coffe 18
Espresso 18
Macchiato 18
Americano 18
Double Espresso 20
Cappuccino 20
Café Latte 20
Hot Chocolate                                                                         20

SICAK İÇECEKLER / HOT BEVERAGES

SOĞUK İÇECEKLER / COLD BEVERAGES

Biber

Vejeteryan

Bazı ürünlerde alerjen besin içerikleri bulunur,

lütfen olası alerjileriniz için bizi bilgilendiriniz.

Chili Pepper

Vegetarian

Some dishes contain allergens,

please inform us about your possible allergies.

Tüm �yatlarımız TL olup, KDV dahildir.
All prices are in TL & VAT is included.



MENÜ / MENU

Değerli Misa�rimiz,
Sizin ve çalışanlarımızın sağlığı önceliğimizdir.

Menülerimiz her kullanımdan sonra dezenfekte edilmektedir.
Afiyet olsun.

Dear Guest,
The health of you and our employees is our priority.

Our menus are disinfected after each use
Bon Appetit.


