Teras Kat

Organizasyon Salonu

İş Toplantıları

Nişan Organizasyonları

Özel Kutlamalar

Nikah Davetleri

Muazzam bir deniz manzarası ve açık havada Nişan, Nikah ve Doğum günü organizasyonlarınızı
yapmaya ne dersiniz? Cafe Home Teras katında ki salonda sadece size özel bir servis veriliyor...
Nişan organizasyonları, Yemekli toplantılar,
Doğum günü organizasyonları veya coffee break organizasyonları için

Rez: 0(362) 407 01 77

“Food Factory Menü”
Lezzetin en güzel yanlarının tadını çıkartmak isteyen herkes için bir manifesto
niteliğindedir. Stil, tasarım, doğa, zarafet ve bir sanat aracı olarak yemekten tat alınması
kavramlarının hepsinin uyumlu bir şekilde bir araya geldiği, sıradanı sıra dışı kılan ve
şehrin eşsiz yaşam kalitesine karşı koymayı imkansız hale getiren bir yolculuk sunuyor.

Bu menü her anın değerli olduğu, her malzemenin tabak üzerinde harikalar yaratmak
için bir fırsat olduğu ve zarafetin doğal olarak kendisini gösterdiği bir şehirde yaşamanın
mucizesinin ortaya konduğu “Food Factory” reçetelerinin şimdilik son kanıtıdır.

Kaliteli, prestijli, beraberlik içerisindeki bir yaşamın sembolü olan Cafe Home kararlı bir
karaktere ve iyi yaşam dunyasını tanımlayan ışıltılı bir kişiliğe sahiptir. Tüm bunlar her an
yaşamın verdiği hazzı fark etmek, içine çekmek ve bu hazzı etrafındakilerle paylaşmak
güzel ve canlı şeylerin verdiği lezzeti tam olarak hissetmek manasına gelmektedir.

YEMEK SANATININ ÖZÜ
Cafe Home Food Factory yalnızca bir Restaurant değildir; Food Factory’nin 20 yılı aşkın
deneyimi ve “casual dining” konseptini destekleyen saf özellikleri ve eşsiz lezzeti en iyi
kaliteli yemeklerin dunyasında liderliğini teyit etmektedir.

Günün en keyifli anı

Kahvaltılar

Dolu Dolu Kahvaltı

Servis edilen ürünler görselleriyle farklılık gösterebilir.

Simitli Kahvaltı yeni
Kaşar peyniri ile pişmiş göz yumurta, domates,

Simitli Kahvaltı

salatalık, zahterli zeytin ve iki bardak çay

Fit Kahvaltı yeni
Avokado, domates, salatalık, mozzarella peyniri,
domatesli biberli yoğurt, siyah zeytin, tam buğday
ekmeğinde göz yumurta, kuru meyveler, ceviz, iki
bardak çay

Express Kahvaltı (Tek Kişilik)
Süzme bal, kaymak, reçel, çikolata, siyah ve yeşil
zeytin, zahterli zeytin salatası, beyaz peynir, kaşar

Fit Kahvaltı

peyniri, örgü peyniri, domates, salatalık, sahanda
tek yumurta, sigara böreği ve iki bardak çay ile

Home Serpme Kahvaltı
İki Kişilik
Üç Kişilik
Dört Kişilik
Kuymak, sahanda yumurta, pişi, sigara böreği,
patates kızartması, pankek, domates, salatalık,
kaşar peyniri, tulum peyniri, van otlu peynir, beyaz
peynir, örgü peyniri, süzme bal, tereyağ, zeytin
salatası, reçel çeşitleri, tahin pekmez, acuka,
çikolata, yeşil zeytin, siyah zeytin, zahterli yoğurt,
ballı ceviz, keşkek ve 2 kişi için sınırsız çay

Dolu Dolu Kahvaltı
Kuymak, sahanda sucuklu yumurta, zahterli
domates ve biberli tava, kızarmış cunda peyniri,
pankek, pişi, sigara böreği, çiğ börek, patates
kızartması, domates, salatalık, kaşar peyniri, tulum
peyniri, van otlu peynir, beyaz peynir, örgü peyniri,
süzme bal, tereyağ, zeytin salatası, reçel çeşitleri,
yoğurtlu reçel, tahin pekmez, acuka, çikolata,
yeşil zeytin, siyah zeytin, zahterli yoğurt, zahterli
domates ve biber, ballı ceviz, keşkek ve 2-3 kişi için
sınırsız çay

Home Serpme Kahvaltı

Günün Sıcacık Çorbası
Biz her gün değişen çorbalarımızı denedik ve çok
sevdik. Siz de denemeden geçmeyiniz.

Granola Bowl

Sigara Böreği
Kızarmış patates ile

Patates Kızartması
Çıtır çıtır patates

Pankek
Çikolata sos ile

Pişi Sepeti
Dört adet pişi

Granola Bowl yeni
Sütlü yulaf, kuru kayısı, kuru dut, çilek, muz, badem

Sucuk Izgara yeni

Kızarmış Cunda Peyniri

Kızarmış Cunda Peyniri yeni
Tereyağ, pul biber, kekik

Zahterli Sucuk ve Peynir yeni
Tavada kızarmış köy peyniri, ızgara sucuk, domates,
biber ve zahter
Zahterli Sucuk ve Peynir

Pankek
Servis edilen ürünler görselleriyle farklılık gösterebilir.

Yumurtalar ve Omletler
Tereyağlı Kuymak
Köy tereyağ, fırınlanmış mısır unu ve kuymak
peyniri ile

Omletler
Şarküteri Omlet
Kavurma, pastırma ve sucuk ile

Beyaz Peynirli Omlet
Kaşar Peynirli Omlet
Mantarlı Kaşarlı Omlet
Karışık Köy Omleti
Yeşil biber, mısır, domates, mantar ve kaşar ile

Sahanda Yumurtalar
Patatesli Yumurta
Sahanda Yumurta
Sucuklu Yumurta
Kavurmalı Yumurta
Pastırmalı Yumurta

Tereyağlı
Kuymak

Menemenler
Menemen
Kavurmalı Menemen
Pastırmalı Menemen
Sucuklu Menemen
Karışık Menemen
Sucuk, pastırma, kavurma, kaşar peyniri ile

Şarküteri
Omlet

Karışık Köy
Omleti

Patatesli Yumurta

Bilen bilir. Bizim için yumurtasız kahvaltı olmaz.
Bunun için yumurtalarımız gezen tavuk yumurtasıdır ve sizler için yumurtalarımızı tereyağında pişiriyoruz.

Kocaman Tostlar
Kaşarlı Tost

Ekşi maya ekmeği, kaşar peyniri, kızarmış
patates ile

Avokadolu ve Pestolu Tost

Ekşi maya ekmeği, kaşar peyniri, avokado
dilimleri, kızarmış patates ile

Sekiz Tahıl Ekmekli Tost

Eritilmiş kaşar peyniri, domates, dilim zeytin,
kızarmış patates ile

Kapkarışık Bazlama Tost

Sucuk, mihaliç peyniri, domates, kızarmış
patates ile

Sucuklu Kaşarlı Bazlama Tost

Sucuk, mihaliç peyniri, kızarmış patates ile

Ege Tost

Ekşi maya ekmeği, mihaliç peyniri, domates, ege
zeytin ezmesi, dağ kekiği, kızarmış patates ile

Beyaz Peynirli Tost

Ekşi maya ekmeği, beyaz peynir, domates,
kızarmış patates ile

Üç Peynirli Tost

Ekşi maya ekmeği, mihaliç peyniri, cheddar
peyniri, kaşar peyniri, kızarmış patates ile

Kavurmalı Tost

Bazlama ekmeği, kavurma ve erimiş kaşar
peyniri, kızarmış patates ile
Servis edilen ürünler görselleriyle farklılık gösterebilir.

Kavurmalı Tost

Sucuklu Kaşarlı Tost

Avokadolu ve Pestolu Tost

Üç Peynirli Tost

Pizzalar
Mantılar
Makarnalar
Sizler için özenle
Kendi mutfagımızda
Günlük ve Taze olarak
Hazırlanıyor...

“ T a pta z e”

Enfes hamuru ile
Pizza İtaliano yeni

Mozzarella peyniri, fesleğenli domates sos, sucuk,
siyah zeytin, közlenmiş biber, kekik ile

Pizzalar
Pizza İtaliano

Pizza Verdure
Mozzarella peyniri, fesleğenli domates sos, biber,
zeytin, mısır, közlenmiş biber, domates, taze mantar ile

Home Karışık Pizza
Mozzarella peyniri, fesleğenli domates sos, salam,
sucuk, mantar, domates, közlenmiş biber, zeytin,
kekik ile

Pizza Margarita
Mozzarella peyniri, fesleğenli domates sos, domates
ile

Kavurmalı ve Köz Patlıcanlı Pizza yeni
Mozzarella peyniri, fesleğenli domates sos, kavurma
ve köz patlıcan ile

Kavurmalı ve Köz Patlıcanlı Pizza

Fajita Pizza yeni
Mozzarella peyniri, fesleğenli domates sos, biftek
parçacıkları, kırmızı biber, yeşil biber ile

Dört Peynirli Pizza
Fesleğenli domates sos, cheddar peyniri, permasan
peyniri, mozarella peyniri, roka ile

Tavuk Mangal Pizza
Fesleğenli domates sos, ızgara tavuk parçaları,
domates taze mantar ile

Pizza Alaturka yeni
Mozzarella peyniri, fesleğenli domates sos, sucuk,
kavurma, pastırma, dağ kekiği, domates, mantar,
közlenmiş biber ile

Dağ Mantarlı Pizza yeni
Mozzarella peyniri, fesleğenli domates sos, porçini
mantarı, kültür mantarı ve istiridye mantarı ile
Servis edilen ürünler görselleriyle farklılık gösterebilir.

Var mı pizza gibisi! Elde yoğurdumuz hamurumuz,
fesleğenle kaynattığımız domates sosumuz ve bol bol odun ateşi

Fajita Pizza

Pizza Alaturka

Dört Peynirli
Pizza

Tavuk
Mangal Pizza

Dağ Mantarlı Pizza

Yöresel

Fırın Mantı

Servis edilen ürünler görselleriyle farklılık gösterebilir.

Lezzetler

Fırın Mantı yeni
Yufkaya sarılmış özel el
yapımı fırın mantı süzme
yoğurt ile

Kızarmış Mantı
Kızarmış çıtır mantı,
tercihen sarımsaklı ve
sarımsaksız yoğurt ile

Mantı
Özel ev yapımı mantı,
tercihen sarımsaklı yada
sarımsaksız yoğurt ile

Cevizli Sinop
Mantısı
Cevizli, tereyağlı, ev yapımı
Sinop mantısı ile

Kızarmış Mantı

Cevizli Sinop Mantısı

Mantılarımız kendi mutfağımızda günlük olarak taze taze hazırlanmaktadır.

Nefis

Makarnalar

Spaghetti Napolitan
Domates sosu ve permasan peyniri ile

Tavuklu Sebzeli Noodle

Spaghetti Bolonez
Bol kıymalı bolonez sosu, permasan peyniri ile

İtalyan Köfteli Spaghetti yeni
Domates sos, fırınlanmış mini köfteler, misket mozzarella ve
parmesan peyniri ile

Mac & Cheese yeni
Cheddar peyniri ve mozzarella peyniri ile fırınlanmış
macaroni makarna

Lazanya yeni
Odun ateşinde pişmiş bolonez soslu lazanya ve mozzarella
peyniri ile

Tagliatelle Alfredo
Kremalı karışık dağ mantarları, porçini mantarı, tavuk
parçaları ve permasan peyniri ile

Penne Arrabbiata
Hafif acılı domates sos, kapari, tavuk parçacıkları, siyah
zeytin ve permasan peyniri ile

3 Renk Tortellini yeni
Appenzel, gruyere ve permasan peyniri, doldurulmuş el
yapımı tortellini ve limon sos ile

Lazanya

5 Peynirli Raviolli yeni
Közlenmiş patlıcanlı domates sos ve parmesan peyniri ile

Tavuklu Sebzeli Noodle
Soya sosu, tavuk parçacıkları ve sebze karışımı ile

Biftekli Sebzeli Noodle
Soya sosu, et parçacıkları ve sebze karışımı ile

Sebzeli Noodle
Soya sosu ve sebze karışımı ile
Mac & Cheese
Servis edilen ürünler görselleriyle farklılık gösterebilir.

3 Renk Tortellini

Spaghetti Bolonez

İtalyan Köfteli Spaghetti

5 Peynirli Raviolli

Penne Arrabbiata

Hamburger
Quesadilla
Dürümler
Kocaman köfteleri
Çıtır çıtır ekmekleri ve
Bol malzemeleri ile...

“ D o y u r u c u”

Lezzet Bombası

Burgerler
Hamburger
El yapımı köfte ve kızarmış patates ile

Cheese Burger
El yapımı köfte, cheddar peyniri ve kızarmış patates ile

Philly Cheese Steak Burger yeni

Hamburger

Sotelenmiş steak, mantar, alman turşusu, kibrit patates,
cheddar sosu ve kızarmış patates ile

Tavuklu Burger yeni
Tavuk parçaları, cheddar peyniri, kibrit patates ve kızarmış
patates ile

Mini Üçlü Burger
Kendi ekmeğinde özel köftesi, kızarmış patates, cheddar
peynirli, karamelize sağon, mantarlı sote ve kızarmış
patates ile

İtalyan Burger yeni
El yapımı köfte, pesto sos, mozzarella peyniri, karamelize
soğan, roka yaprakları ve kızarmış patates ile

Cheddar Peyniri Soslu Burger
Philly Cheese Steak Burger

El yapımı köfte, eritilmiş cheddar peynir sosu ve kızarmış
patates ile

Turco Burger yeni
Cheddar Peyniri Soslu Burger

El yapımı köfte, pastırma, közlenmiş patlıcan, yumurta,
kaşar peyniri ve kızarmış patates ile

Füme Burger yeni
El yapımı köfte, füme kaburga eti, isli çerkez peyniri ve
kızarmış patates ile

Hamburgerlerimiz neden bu kadar çok
seviliyor biliyor musunuz?
Çünkü aldığımız eti mutfağımızda günlük
olarak taze taze, katkısız bir şekilde
hazırlıyoruz.
Ekmeğimizi de ona göre pişiriyoruz.

Servis edilen ürünler görselleriyle farklılık gösterebilir.

Tavuklu Burger

Mini Üçlü Burger

Turco Burger

Füme Burger

İtalyan Burger

Doyurucu

Lezzet Klasikleri

Arancini yeni
Kızarmış mozzarella peyniri ve risotto ile hazırlanan arancini topları, domates sos ile

Kadayıfa Sarılı Çıtır Karides yeni
Tatlı Acı Sos ve kızarmış patates ile

Tavuklu Wrap
Tortilla içerisinde tavuk parçacıkları, biber, domates, taze baharatlar ve soya sosu ve kızarmış patates ile

Biftekli Wrap
Tortila içerisinde biftek parçacıkları, biber, domates, baharatlar ve soya sosu, kızarmış patates ile

Tavuklu Çin Böreği
Panalenmiş yufka içerisine sarılı sebze ve tavuklu özel karışım, susamlı soya sosu ile

Beşamel Soslu Tavuk Dürüm
Lavaşa sarılı tavuk parçaları, mantar, biber, karamelize soğan, beşamel sos ve erimiş kaşar, kızarmış patates ile

Beşamel Soslu Etli Dürüm
Lavaşa sarılı biftek parçaları, mantar, biber, karamelize soğan, beşamel sos ve erimiş kaşar, kızarmış patates ile

Arancini

Kadayıfa Sarılı Çıtır Karides

Tavuklu Wrap

Servis edilen ürünler görselleriyle farklılık gösterebilir.

Beşamel Soslu
Tavuk Dürüm

Tavuklu Cheddar Peynirli Queasadilla
Tortilla ekmeği arasında cheddar peyniri ve baharatlı
tavuk parçaları, ranch sos ile

Biftekli Queasadilla
Tortilla ekmeği arasında cheddar peyniri ve baharatlı
biftek parçaları, ranch sos ile

Kajun Chicken Basket
Kajun baharatı ile panelenmiş çıtır tavuk parçaları,
kızarmış patates ve özel sosu ile

Kızarmış Patates
Cheddar Soslu Patates Kızartması
Baharatlı patates kızartması üzerine cheddar peyniri
sosu ile

Atıştırmalık Sepeti
Kajun baharatlı çıtır tavuk, sigara böreği, arencini,
falafel, patates kızartması ile

Falafel yeni
Ortadoğu’nun vazgeçilmez lezzeti olan falafel nohut,
taze baharatlar ve yeşillikler ile hazırlanan nohut köfteleri
ve tahin sos

Falafel

Biftekli Queasadilla

Atıştırmalık Sepeti

Tavuklu Çin Böreği

Kajun Chicken Basket

Salatalar
Taptaze yeşillikleri ve
Rengarenk malzemeleri ile
Harmanlanmış lezzetli
Öğünler İçin...

“ S a g- l ı k l ı”

Hafif, sağlıklı ve leziz

Salatalar
Tavuklu Sezar Salatası

Karidesli Avokado Bowl

Özel sezar sosu, ızgara tavuk göğsü ve
permasan, kraton ve kızarmış kapari ile

Tavuk Şiş Salata
Iceberg marul, akdeniz yeşillikleri, domates,
salatalık, baharatlı tavuk şiş ve fesleğenli limon
sos ile

Akdeniz Bahçe Salatası
Akdeniz yeşillikleri, maskolin, domates, salatalık,
beyaz peynir, mısır, yeşil zeytin ve fesleğenli
limon sos ile

Çıtır Tavuklu Salata
Iceberg marul, akdeniz yeşillikleri, domates,
salatalık, köz biber, kayısı, panelenmiş tavuk
parçacıkları ve ballı hardallı sos ile

Bademli Tavuk Salatası

Taze marul yaprakları, maskolin, akdeniz
yeşillikleri, domates, salatalık, roka, tavuk
parçacıkları, badem ve balsamik sos ile

Bowl Salatalar
Tavuklu Sezar Salatası

Karidesli Avokado Bowl yeni
Iceberg marul, akdeniz yeşillikleri, yufkaya sarılı
çıtır karides, avokado dilimleri, domates, salatalık,
karabuğday tabule ve vinegret sos ile

Izgara Tavuk Bowl yeni
Pancarlı ve yeşil elmalı kinoa kısır, iceberg
marul, akdeniz yeşillikleri, ızgara tavuk dilimleri,
domates, salatalık, avokado ve vinegret sos ile

Falafel ve Karabuğday Bowl yeni
Iceberg marul, akdeniz yeşillikleri, falafel köftesi,
domates, salatalık, kırmızı soğan, siyah zeytin,
karabuğday tabule ve tahin sos ile

Biftekli Bowl yeni
Pancarlı ve yeşil elmalı kinoa kısır, iceberg marul,
akdeniz yeşillikleri, sotelenmiş steak dilimleri,
domates, salatalık, kırmızı soğan ve vinegret sos ile

Keçi Peynirli ve Pancarlı Bowl yeni

Servis edilen ürünler görselleriyle farklılık gösterebilir.

Iceberg marul, akdeniz yeşillikleri, kızarmış keçi
peyniri topları, portakal, pancar dilimleri, kiraz,
domates, salatalık ve vinegret sos ile

Tavuk
Şiş Salata

Falafel ve Karabuğday Bowl

Çıtır Tavuk Salata

Keçi Peynirli ve Pancarlı Bowl

Bademli Tavuk Salatası

Biftekli Bowl

Izgara Tavuk Bowl

Ana Yemekler
Etler ve Tavuklar
Yöresel Lezzetler
Özenle hazırlanmış
Yemeklerle kendinize ve
Sevdiklerinize keyifli
Anlar yaşatın...

“Lezzetli”

Ana Yemekler Tavuk
Tavuk Çökertme Kebabı
Tavuk parçaları, kibrit patates ve patlıcan salatası, yoğurt
eşliğinde Chef’in özel sosu ile

Tavuk
Çökertme
Kebabı

Tavuk Şiş
Özel baharatlarla marine edilmiş tavuk parçaları ve bulgur
pilavı ile

Tavuk Şinitzel
Panelenmiş tavuk göğsü ve patates cipsi ile

Dağ Mantar Soslu Tavuk Şinitzel yeni
Panelenmiş tavuk göğsü, kremalı porçini, kültür mantarı,
istiridye mantar sos ve patates cipsi ile

Tavuk Lokum

Acılı Mexican Tavuk
Tavuk göğsü, meksikan fasülyesi, jalepeno biberi, kremalı
tatlı acı sos, yanında sebzeli bulgur pilavı ile

Tavuk Külbastı yeni
Patlıcan beğendi, ızgara domates-biber ve kızarmış
patates ile

Tavuk Lokum yeni
Soya sos ve süt ile marine edilmiş tavuk but, elma dilim
patates, roka salatası ve tatlı acı sos ile

Tavuk Şiş

Herhangi bir gıdaya alerjiniz varsa lütfen servis elemanımıza belirtiniz.

Dağ Mantar Soslu
Tavuk Şinitzel

Acılı Mexican
Tavuk

Tavuk Külbastı
Tavuk
Şinitzel

Servis edilen ürünler görselleriyle farklılık gösterebilir.

Tavuklu Yaprak Kebabı

Tavuklu Yaprak Kebabı

Lavaş üzerine marine edilmiş tavuk göğsü, süzme
yoğurt ve bulgur pilavı ile

Izgara Tavuk Göğsü
Özel marine edilmiş ızgara tavuk göğsü, patates
kızartması, yanında sebzeli bulgur pliavı ile

Köri Soslu Tavuk
Kori sosu, tavuk parçaları ve mantar fesleğen soslu
akdeniz yeşillikleri, kremalı penne makarna eşliğinde

Acılı Tatlı Soslu Tavuk
Acı tatlı sos ile marine edilmiş tavuk parçaları,
kurutulmuş domates fesleğen soslu akdeniz yeşillikleri
ve kremalı penne makarna eşliğinde

Dağ Kekikli Tavuk
Dağ kekiği ve soya ile marine edilmiş tavuk, tavuk
parçaları, mantar krema, fesleğenli akdeniz yeşillikleri,
kremalı penne makarna eşliğinde

Kansas Chicken
Hot chili sos ile bülten tavuk parçaları, renkli biberler,
jelepon biber, soğan, mantar, baby corn, fesleğenli
akdeniz yeşillikleri, kremalı penne makarna ile

Permasanlı Tavuk
Marine edilmiş ve panelenmiş tavuk göğsü üzerine
marinara sos ve eritilmiş mozzarella peyniri altında
spagetti ile

Tavuk Fajita
Renkli biberler, soğan, ızgara tavuk göğsü dilimleri ve
jalepeno biber ile
Servis edilen ürünler görselleriyle farklılık gösterebilir.

Acılı Tatlı Soslu Tavuk

Köri Soslu
Tavuk

Tavuk Fajita

Dağ Kekli Tavuk

Kansas Chicken

Kansas Chicken

Permasanlı
Tavuk

Ana Yemekler Et
Etli Fajita
Renkli biberler, soğan, bonfile, jalepeno biber ile

Cheddar Peynirli Bonfile Dilimleri
Marine edilmiş lokum bonfile dilimleri ve eritilmiş cheddar peyniri ile

İtalyan Köfte ve Kuzu Pirzola yeni
Domates sos ve mozzarella ile fırınlanmış misket köfte, ızgara kuzu pirzola

Beğendili Bonfile yeni
Patlıcan beğendi, süzme yoğurt bonfile dilimleri, ızgara domates ve biber

Izgara Dana Pirzola
400 - 450g marine edilmiş dana pirzola ile

Tavada Tereyağlı Antirikot yeni
Buharda sebze ve bulgur plavı ile

Steak and Chips yeni
Izgara antirikod, cheddar peynirli patates kızartması ile

Cheddar Peynirli
Bonfile Dilimleri

Servis edilen ürünler görselleriyle farklılık gösterebilir.

İtalyan Köfte ve Kuzu Pirzola

Beğendili Bonfile

Izgara Dana Pirzola

Etli Fajita

Steak and Chips

Tavada Tereyağlı
Antirikot

Geleneksel

Etler ve Köfteler

Yoğurtlu Kebap yeni
Tereyağlı tırnaklı pide, domates sos, ızgara köfte-tavuk
bonfile, ızgara domates ve biber

Yoğurtlu Kebap

Beğendili Köfte yeni
Patlıcan beğendi, ızgara köfte, ızgara domates-biber ve
kızarmış patates ile

Lokum İskender
Marine edilmiş bonfile eti, pide ve yoğurt özel sosu ile

Yaprak Et Kebabı
Pide üzerinde ince biftek parçaları özel sosu tereyağ ve
yoğurt ile

Home Çökertme Kebabı

Beğendili Köfte

Biftek parçaları, kibrit patates ve patlıcan salatası, yoğurt
eşliğinde Chef’in özel sosu ile

Izgara Köfte
Kızarmış patates ile

Pideli Köfte
Fırında közlenmiş patlıcan tereyağında sotelenmis pide,
özel köftesi fırınlanmış domates sos süzme yoğurt ile

Tereyağlı Manisa Kebabı
Pide üzerinde köfte, domates sos ve tereyağ ile

Beyti Kebabı
Yufkaya sarılı beyti köftesi, süzme yoğurt, bulgur pilavı ile

Ali Nazik Kebabı
Közlenmiş Patlıcan süzme yoğurt üzerine tereyağında
sotelenmis yaprak kontrafile dilimleri köz domates biber ile

Saç Kavurma
Geleneksel Türk Mutfağı’ndan dana antrikot parçacıkları,
domates, yeşil biber, sarımsak ile

Servis edilen ürünler görselleriyle farklılık gösterebilir.

Lokum İskender

Yaprak Et Kebabı

Tereyağlı Manisa Kebabı

Home Çökertme Kebabı

Beyti Kebabı

Pideli Köfte

Ali Nazik Kebabı

Saç Kavurma

Birazda

Denizden
Fish and Chips yeni

Kızarmış patates ve coleslaw salata ile

Teriyaki Soslu Somon yeni
Sebzeli noodle ile

Teriyaki Soslu Somon

Fish and Chips

Servis edilen ürünler görselleriyle farklılık gösterebilir.

Minikler İçin

Çocuk Menüsü

KIDS

YUMURCAK

BURGER

PIZZA

“ 2 adet mini Burger

“ Fesleğenli Domates sos, kaşar

Kızarmış patates ile

Peyniri, sucuk, salam, mısır,
Kızarmış patetates ile

“

“

KIDS MİNİ

KÖFTE
“

3 adet köfte
kızarmış patates ile

“
KIDS
SPAGETTI

KIDS ÇITIR

ve KÖFTE

TAVUK

“ İki adet ızgara köfte ve

“ 4 adet panelenmiş çıtır tavuk
kızarmış patetates ile
“

Tereyağlı sade spagetti ile

MİNİ
PORTAKAL

MİNİ

SHAKE

“ Çikolatalı veya çilekli

SUYU

“

“ Taze sıkılmış portakal suyu

“

“

Leziz ve Taze
San Sebastian Cheesecake
Profiterol

Tatlılar
San Sebastian
Cheesecake

Frambuazlı Pasta
Çilekli Muzlu Milföy Pasta
Puff pastry, muz, çilek ve özel kreması ile

Kestaneli İtalyan Sufle
Dondurma ile

Çikolatalı Islak Browni
Arasında dondurma ile

Dondurmalı Alaska
Pandispanya keki arasına dondurma ile

Dondurmalı Kup Çeşitleri
İsteğinize göre çikolatalı, çilekli, karameli sosları ile

Profiterol

Servis edilen ürünler görselleriyle farklılık gösterebilir.

Frambuazlı Pasta

Çikolatalı Islak Browni

Çilekli Muzlu Milföy Pasta

Dondurmalı Alaska

Kestanele İtalyan Sufle

Sıcak Çikolatalı Tortino
Sıcak çikolatalı kek, dondurma ile

Sıcak Çikolatalı Tortino

Çilekli Manolya
Vanilyalı pastacı kreması, taze çilek parçaları,
bisküvi

Orman Meyveli Cheesecake
Künefe
Üzerine dondurma ile

Sarma Waffle
Mevsim meyveleri, çikolata ve enfes krema

Cevizli Sıcak Brownie
Çikolata sosu ve dondurma ile

Meyve Parçacıklı Krokolin
İçi çikolata, meyve parçacıkları ve enfes krema

Waffle
Mevsim meyveleri ve dondurma ile
Orman Meyveli
Cheesecake

Servis edilen ürünler görselleriyle farklılık gösterebilir.

Künefe

Çilekli Manolya

Sarma Waffle

Cevizli Sıcak Brownie

Meyve Parçacıklı
Krokolin

Waffle

Espresso

Kahveler

Espresso
Kahvenin ruhudur, kavrulan ve öğütülen
kahve basınçlı suda süzülür.

Americano
Double espresso buharla ısıtılmış su ile ikram
edilir.

Latte Macchiato
Espresso, süt, süt köpüğü ve karemal sosu ile

Cappuccino
Sıcak süt, esperasso üzerinde süt köpüğü ile

Latte
Espressoyu bol sütlü sevenlere

Caramel Macchiato
Espresso, vanilya şurubu, karamel sosu ve
süt ile

Toffee Cream Latte
Espresso, karamel şurubu, süt, krema ve
karamel sosu ile

Cafe Mocha
Espressoyu çikolata şurubu, sıcak süt, sprey
krema ve çikolata sos ile

White Chocolate Mocha
Espressoyu beyaz çikolata şurubu, sıcak süt
ve sprey krema ile

Cinnamon Latte
Espresso, süt, tarçın şurubu ile
Espresso
Servis edilen ürünler görselleriyle farklılık gösterebilir.

French Press Kahveler
Filtre Kahve
Sade filtre kahve sevenlere

French Vanilya
Vanilya aroması ile tatlandırılmış
hoş bir kahve

French Caramel
Karamel aroması ile tatlandırılmış kahve

French Fındık
Kahvenin fındık aroması ile
muhteşem uyumu

French Çikolata
Kahvenin çikolata aroması ile muhteşem
uyumu

Brasillian Santos
Dünyanın en büyük kahve üreticisi ülkesinden
(yumuşak içimli)

Colombian Supremo
Zengin aroması, asit dengesi ve kuvvetli tadı
ile eşsiz bir kahve (yumuşak içimli)

Kenya
Zengin aroması ile idealdir (orta sertlik)

Filtre Kahve

Bitki ve Karışım Çayları
Elmalı - Tarçınlı Çay
Kurutulmuş nefis elma parçacıkları ve çubuk tarçın

Kırmızı Orman Çayı
Siyah çayı tarçın, zencefil, karanfil ve doğal orman
meyveleri aroması ile oluşturduğu lezzet

Kış Çayı
Hibisküs çiçeği, kuşburnu, meyve kurusu, kabuk
tarçın, zencefil, karanfil ile

Tropikal Meyveler
Kurutulmuş mango, kivi, ananas ve çeşitli tropik
bitkiler

Yeniyıl Çayı
Kurutulmuş tarçın, portakal kabuğu, zencefil ve
karanfilin birleştiği siyah çay ile

Jungle Flower
Siyah çay ve çeşitli orman meyvelerinin yaprakları
ve karışımı ile

Bitki Mix
Home karışım çayları

Bitki Mix

Çiçek Ihlamur
Ihlamur çiçeği yatıştırıcı, öksürüklerde göğüs
yumuşatıcı, rahatlatıcı ve terletici etkilere sahiptir.

Adaçayı
Zararlı toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.
Sakinleştirir, stresi azaltır, karaciğeri temizler, kan
şekerini düşürür.

Yaseminli Yeşil Çay
Metebolizmayı hızlandırır. Vücuttaki yağ yakımına
yardımcı olur.

Nane - Limon Yeşil Çay
Mide ağrılarını geçirir. Bulantıyı önler. Migren,
uykusuzluk, baş dönmesi ve nezleye iyi gelir

Şifa Çayı
Ihlamur, bal taze sıkılmış limon suyu, zencefil ile

Servis edilen ürünler görselleriyle farklılık gösterebilir.

Sıcak İçecekler
Türk Kahvesi

İnce Belli Bardak Çay
Fincandan Çay
Kupada Çay
Türk Kahvesi
Double Türk Kahvesi
Damla Sakızlı Türk Kahvesi
Sütlü Türk Kahvesi
Nescafe Sade
Nescafe Sütlü
Sahlep
Öksürük ve bronşite faydalıdır. Zihni
çalıştırmagücünü artırır.

Sıcak Çikolata
Dondurmalı Sıcak Çikolata
Fındıklı Sıcak Çikolata

Bir rivayete göre Türk kahvesi
1517 yılında Kanuni Sultan
Süleyman’ın Yemen valisi Özdemir
Paşa, lezzetine hayran kaldığı
kahveyi Yemen’den İstanbul’a
getirmiştir. Saray mutfağında ve
evlerde yerini alan kahve çok
miktarda tüketilmeye başlandı.
Çiğ kahve çekirdekleri tavalarda
kavrulduktan sonra dibeklerde
dövülerek cezvelerde pişirilmek
suretiyle içiliyor ve herkese özenle
ikram ediliyordu. Türkler tarafında
bulunan yepyeni hazırlama
metodu sayesinde kahve, güğüm
ve cezvelerde pişirilerek Türk
Kahvesi adını almıştır.
Sıcak Çikolata

Soğuk Kahveler
Ice Coffee Karamel
Espresso, süt, karameli dondurma, karemal
şurubu ve buz parçacıkları ile

Ice Coffee Mocha
Espresso, çikolatalı dondurma, kıvamlı süt,
buz parçacıkları ve krema ile

Ice Coffee Latte Hazelnut
Espresso, fındık şurubusoğuk süt, buz
parçacıkları ile

Ice Coffee Banana Caramel
Espresso, muz şurubu, karemelli dondurma,
soğuk süt, buz parçacıkları ve krema ile

Ice Coffee Mint Chocalate
Espresso, nane şekeri, çikolatalı dondurma,
soğuk süt, buz parçacıkları ve krema ile

Ice Coffee Coconut Vanilya
Espresso, hindistan şurubu, vanilyalı
dondurma, soğuk süt, buz parçacıkları ve
krema ile

Servis edilen ürünler görselleriyle farklılık gösterebilir.

Milkshake
Vanilyalı Milkshake

Vanilyalı Milkshake
Vanilyalı dondurma, süt ve buz ile

Muzlu Çikolatalı Milkshake
Muz, çikolatalı dondurma, süt ve çikolatalı
sos ile

Çikolatalı Milkshake
Çikolata, çikolatalı dondurma, süt ve buz ile

Çilekli Milkshake
Çilekli dondurma, süt ve buz ile

Karamelli Milkshake
Karamelli dondurma, süt ve buz ile

Coconut Milkshake
Vanilyalı dondurma, cocostar çikolata,
hindistan cevizi şurubu, süt, buz, krema ile

Coolfresh
Taze sıkılmış portakal suyu, çilekli dondurma
ve buz ile

Bol Kurabiyeyi Milkshake
Çikolatalı dondurma, kurabiye, süt, buz,
krema ile

Oreo Milkshake
Çikolatalı dondurma oreo bisküvi, süt,
Oreo
Milkshake

çikolata şurubu ile

Sağlıklı

Detokslar
Detoks
Salatalık, elma, nane, maydanoz, avokado, limon suyu
Vücudunuzu Arındıracak Bir Lezzet

Yeşil Detoks
Portakal suyu, limon suyu, kinoa, salatalık, elma, nane, dereotu
Yeşilliklerden Gelen Arınma

Protein Smoothie
Yoğurt, süt, muz, tarçın, yulaf ezmesi, chia tohumu

Pink Power
Yoğurt, süt, bal, badem, çilek, frambuaz

Pink Power

Servis edilen ürünler görselleriyle farklılık gösterebilir.

Yeşil Detoks

Extreme İçecekler ve

Vitamin Deposu

Black Frest
Mojito

Zencefil
Aromalı Gazoz

Black Frest Mojito

Alkolsüz Mojito

Orman meyveleri ile alkolsüz mojito ile

Zencefil Aromalı Gazoz
Yok böyle zencefilli gazoz

Extreme Ice Tea
Şeftali aromalı, limon rendeli buz gibi soğuk çaylı
gazoz

Alkolsüz Mojito
Nane yaprakları ile

Limonata
Chef’imizin özel hazırladığı limonata

Orman Meyveli Limonata
Taze Sıkılmış Meyve Suyu
Portakal, limon, havuç, elma, nar ile

Gripin (Kışa özel)
Nar, portakal, limon ile

Multi Vitamin (Nar kışa özel)
Nar, portakal, havuç, elma ve limon

Atom
Süt, bal, muz ile
Limonata
Servis edilen ürünler görselleriyle farklılık gösterebilir.

Extreme Ice
Tea

Soğuk İçecekler

Soda Sade
Soda Meyveli

Churchill

Su 1000 ml
330 ml
Cam Şişe Su 330 ml

250 ml
750 ml

