KAHVALTI / BREAKFAST
Kontinental kahvaltı- fırınımızdan ekmek ve danish çeşitleri, reçel, bal, tereyağı,
taze meyve çeşitleri, tercihinize göre meyve suyu ve içecekler

45

Continental breakfast - served with assorted baked rolls, pastries, jam, honey, butter, fresh fruits and
your choice of juice and beverage
Amerikan kahvaltı - kontinental kahvaltı seçeneğinize ilave olarak iki adet yumurta seçeneği
American breakfast- your selection of Continental breakfast with two eggs

60

İstanbul kahvaltısı- kızarmış Türk ekmeği, susamlı simit, peynirli poğaça,tereyağı,
petek bal, yöresel peynirler, pastırma, kuru yemişler ve kuru meyveler, domates, salatalık,
zeytin, sucuklu yumurta, tercihinize göre meyve suyu ve içecekler

70

Istanbul breakfast–toasted turkish bread, sesame ‘simit’, ‘poğaça’ with cheese, butter, honey,
local cheese,pastrami, mixed nuts, dry fruits, tomato,cucumber,olives,egg with Turkish sauce
and your choice of juice and beverage
Yoğurt - meyveli, sade veya diyet

15

Yoghurt - fruity, plain or diet
Meyve salatası
Fruit salad

22

Yaban mersinli yulaf ezmesi
Blueberry oatmeal

28

Kuskus - portakallı, hurmalı
Morning couscous-oranges and dates

24

Pizza tost - kaşar, mısır, sucuk, mantar, biber
Pizza toasted - yellow cheese, corn, Turkish pepperoni, mushroom, pepper

36

Müsli - yoğurt, bal ve taze meyveler ile
Muesli - with yoghurt, honey and fresh fruits

25

Yulaf ezmesi - badem, kuş üzümü ve kahverengi şeker ile
Oatmeal- with almond, currant and brown sugar

25

Ekmek basketi - muffin, danish, krosan, açma, poğaça, simit, yedi tahıllı tost,
sade ve kepekli roll
Bakery basket - muffins, danish, croissants, assorted Turkish pastry, bagels, seven-grain toast,
plain roll and whole wheat roll

22

Sebzeli çırpılmış yumurta
Scrambled eggs with colorful vegetable

24

Omlet - sade, peynirli, mantarlı, domatesli, biberli
Omelette - plain, with cheese, mushroom, tomatoes, pepper

26

Yumurta–haşlanmış, sahanda veya yağda pişirilmiş
Egg - plain, with cheese, mushroom, tomatoes, pepper

26

Biz herhangi bir yemeğin belirli bir madde içerip içermediğini bilmek isteyen misafirlerimizin sorularına açığız. Lütfen menü isteklerinizi hazırlarken farkında
olabilmemiz için herhangi bir alerjen yada özel bir diyet gereksiniminiz var ise sipariş alan personeli bilgilendiriniz.
Please inform your order-taker of any allergy or special dietary requirements that we should be made aware of, when preparing your menu request.
Bütün fiyatlarımız TL bazında olup KDV dahildir / All prices are in TL and inclusive of VAT

Pancake veya waffle - çikolata sos, frambuaz sos ve akçaağaç şurubu ile
Pancake or waffle- with chocolate sauce, raspberry or maple syrup
Benedict yumurta - füme somonlu veya domuz pastırmalı
Egg benedict -with smoked salmon or bacon
Menemen
Menemen -egg with tomato and green pepper
Karışık peynir tabağı
Assorted cheese platter
Kızarmış sosis - elma dillim patates ve ızgara domates ile
Fried sausage - served with fried potato and fried tomato
Domuz pastırması - elma dillim patates ve ızgara domates ile
Bacon - served with fried potato and fried tomato
İLAVELER / SIDE DISHES
Fırın patates
Baked potato
Kaşarlı domates
Tomato with yellow cheese
Mantar sote
Mushroom sauteed
Sosis
Sausage with tomato
Domuz pastırması
Bacon
ÇOCUKLARIN İSTEKLERİ / FOR CHILDREN
Göz yumurta - parmak patates, tost ekmek
Fried eggs -French fries, toasted bread
Pancake veya waffle - çikolata sos, frambuaz sos ve akçaağaç şurubu ile
Pancake or waffle - with chocolate sauce, raspberry or maple syrup
Meyve salatası
Fruit salad
Kızarmış sosis tabağı
Fried sausages
KAHVALTI İÇECEKLERİ / BREAKFAST BEVERAGES
Pot çay
Pot of tea
Filtre kahve
Filter coffee
Kafeinsiz kahve
Decaff coffee
Espresso
Cappuccino
Süt -tam yağlı, yağsız, soya
Milk - whole fat, non fat, soy milk
Taze sıkılmış portakal veya greyfurt suyu
Fresh orange or grapefruit juice
Seçiminize göre meyve suları
Your choice of fruit juices
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Biz herhangi bir yemeğin belirli bir madde içerip içermediğini bilmek isteyen misafirlerimizin sorularına açığız. Lütfen menü isteklerinizi hazırlarken farkında
olabilmemiz için herhangi bir alerjen yada özel bir diyet gereksiniminiz var ise sipariş alan personeli bilgilendiriniz.
Please inform your order-taker of any allergy or special dietary requirements that we should be made aware of, when preparing your menu request.
Bütün fiyatlarımız TL bazında olup KDV dahildir / All prices are in TL and inclusive of VAT

