balık çorbası 85.00
soğan çorbası 50.00
günün çorbası 40.00
dipler & katmer çıtırlar 50.00
sebze cipsler 45.00
zeytinyağlı kök sebzeler & otlu tulum peyniri 65.00
ördek wrapler 65.00

fırında somon 90.00
avokado & roka ile
marine karides 80.00
prosciutto & armut & tangazola 90.00
ricotta ve arborio pirinçli mücver topları 70.00
günün kişi & salata 90.00

SALAta
2-4 kişilik tahta; 3 çeşit peynir / şarküteri seçiniz
4-6 kişilik tahta; 3 çeşit peynir / şarküteri seçiniz
Davet tahtası; 8 ve üzeri için; 5 çeşit peynir / şarküteri seçiniz

tabbuleli ve tütsülenmiş hindili göbek salata 90.00

Şarküteri 190.00 / 300.00 / 500.00
bresaola, milona, mortadella, boşnak eti, füme hindi,
füme ördek, manda sucuk, rozbif, kuzu boyun, prosciutto crudo,
proscuitto cotto, çemensiz pastırma

kuzulu ve kesme erişteli ıspanak salata 100.00

Peynir 170.00 / 250.00 / 350.00
pelit, amber, edam, manchego, gravyer,
blue cheese, tangazola, parmesan, mera,
taze keçi, eski kaşar, emmental

buğdaylı kabak carpaccio 100.00 / 100.00 / 90.00
karides / füme somon / otlu tulum peyniri

pancarlı ve keçi peynirli salata 77.50
ızgara kalamar salatası 95.00
roka & parmesan 70.00
avokadolu yeşil salata 60.00

BURGER

ana yemeK
keçi peynirli sebze katları 95.00
levrekli iç pilav & salata 135.00
baharatlı deniz ürünleri yahni 145.00
ızgara bonfile & karamelize soğanlı patates püresi 150.00

dana burger & kızarmış patates 87.50
200 gr dana köfte, meskülin, karamelize soğan & kars gravyeri
tavuk burger & kızarmış patates 80.00
200 gr tavuk köftesi, avokado, kişniş, meskülin
mantar / bacon / füme hindi / avokado
17.50 / 25.00 / 20.00 / 17.50

fırında kuzu & bademli pilav 137.50
domuz / dana sosis & kerevizli patates au gratin 100.00
ördek confit & arpa şehriye pilavı & semizotu
yarım / tam 120.00 / 220.00

MAKARNA
hellimli fırın makarna & salata 90.00

organik piliç yahni
yarım / tam 95.00 / 180.00

cherry domates soslu & çam fıstıklı linguine / fettuccine 87.50

sakatat tabağı 150.00

deniz mahsüllü linguine / fettuccine 127.50

acılı köfteli & domates soslu linguine / fettuccine 110.00
haftanın raviolisi 90.00

Bizi takip edin!
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SANDVIÇ & TOST
rozbif sandviç & yeşil salata 85.00
rozbif, kişnişli hardal, kepek ekmeği
manda sucuk & eski kaşarlı tost salata ile 70.00

baget / açık sandviçler
prosciutto armut chutney ile 80.00
bresaola humus ile 80.00
füme somon blue cheese ile 80.00
tütsülenmiş hindi armut chutney ile 80.00
rozbif hardal ile 80.00

KAHVALTI & YUMURTA & BENEDICT
delicatessen kahvaltı 55.00
zeytin, domates, salatalık,
ezine beyaz, eski kaşar, taze keçi,
bal, reçel, nutella, kaymak
pancake 55.00
granola 50.00
simit & eski kaşar 30.00
meyve salatası 50.00
közde sucuk 65.00
bacon 90.00
haşlanmış yumurta 17.50
sahanda yumurta 40.00
peynirli 42.50 / sucuklu 50.00
menemen 45.00

omlet 45.00
patates & peynirli
scrambled eggs 42.50
sucuklu 50.00 / peynirli veya ıspanaklı 47.50
eggs benedict
bacon 85.00 / bresaola 85.00
proscuitto crudo 90.00
rozbif 80.00 / sucuk 80.00
eggs royal 85.00
füme somon
eggs florentine 80.00
ıspanak ile

PASTANEDEN
kahveli beyaz çikolatalı muffin 27.50
parmesanlı biberiyeli muffin 27.50
taze keçi peynirli poğaça 27.50
croissant 25.00
minik börekitaslar 37.50
double chocolate brownie 47,50
armutlu loaf 40.00
bitter çikolatalı profiterol 47.50
snow white 50.00
crumble 47.50
sütlaç 37.50
mevsim meyveli tatin 40.00
pavlova 40.00
çıtır brioche / çıtır baget dilimleri / çıtır simitler 20.00
çıtır katmer (10’lu) 50.00
baget çavdar 20.00
ekşi çavdar yuvarlak 25.00
kepekli tost ekmeği 25.00
brioche burger ekmeği (2 adet) 30.00
biscotti 12.50
beze 17.50

Bizi takip edin!
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Tüm pastalar, tatinler, kişler ve çoklu adetli siparişler için
1 gün önceden haber verilmesi gerekmektedir.

kiş (tüm)
ıspanaklı 345.00
pazılı 345.00
pırasalı 345.00
sebzeli keçi peynirli 345.00
patlıcanlı provolent peynirli 345.00
patlıcanlı kuzulu 385.00
pırasalı somonlu 385.00
tavuklu bademli 385.00
mevsim meyveli tatin 325.00
ananas tatin 345.00
bitter çikolatalı profiterol pasta 450.00
double chocolate brownie (6-8 kişilik) 400.00
kestaneli ve romlu cheese cake 450.00
cheese cake, orman meyveleri ile 450.00
baileys mud cake 450.00
armutlu loaf 325.00
havuçlu kek 300.00
vişneli crumble 375.00
snow white* 500.00
bezeli & bitter çikolatalı mozaik* 500.00
triple chocolate devils food cake* 500.00
*48 saat önceden sipariş ile
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