
Fiyatlarımız TL bazında olup KDV dahildir. | Gıda alerjilerinizi lütfen sipariş esnasında servis personeline bildiriniz. | Bu menüde geri dönüşümlü kağıt kullanılmıştır.

kahvaltı favorİlerİ
kuru üzümlü fransız tostu   30
meyve kompostosu veya akçaağaç şurubu

pancake   30
meyve kompostosu veya akçaağaç şurubu

kontinental kahvaltı  65
taze sıkılmış meyve veya sebze suyu

fırınımızdan seçeceğiniz üç çeşit kahvaltı çöreği
taze demlenmiş kahve - kafeinsiz kahve

sıcak çikolata - bitkisel & aromatik çay çeşitleri

türk kahvaltısı   75
taze sıkılmış portakal suyu - beyaz peynir

marine edilmiş zeytinler - salatalık - domates
türk & kontinental kahvaltı çörekleri

bal & kaymak - sahanda yumurta - taze demlenmiş kahve
kafeinsiz kahve - sıcak çikolata - bitkisel & aromatik çay çeşitleri

sağlıklı kahvaltı   55
taze sıkılmış meyve veya sebze suları

taze mevsim meyveleri - düşük yağlı “bircher” müsli kokteyli
taze demlenmiş kahve - kafeinsiz kahve

sıcak çikolata - bitkisel & aromatik çay çeşitleri

taze sıkılmış meyve & sebze suları   19
portakal - greyfurt - havuç - elma - domates - vişne
karışık meyve suları - şeftali nektarı - kayısı nektarı

taze dilimlenmiş 
mevsim meyveleri   27

“bircher” müsli   21
yulaf - karışık kuru meyveler - müsli

bal - yoğurt - taze meyve - süt

tahıl seçenekleri   18
mısır gevreği - pirinç gevreği - çikolatalı mısır gevreği - müsli

sıcak yulaf ezmesi   18
kahverengi şeker - akçaağaç şurubu - çikolata - kuru üzüm

yoğurt   15
sade veya meyveli

tahıllar   yoğurt

meyveler   
meyve suları

Bütün tahıllar tam yağlı veya az yağlı süt ile servis edilebilir.

iki yumurtalı omlet   28
seçiminize göre; mantar - peynir - soğan - domates

dana jambon - kahvaltı patatesleri

üç yumurtalı omlet   30
seçiminize göre; mantar - peynir - soğan - domates

dana jambon - kahvaltı patatesleri 

“eggs benedict”   36
somon füme & hollandez sos 

yumurta CeSİtlerİ

fırın çeşitlemelerimizden
dört seçenek   21

sade veya çikolatalı kruvasan - “brioche”
danimarka çörekleri

“bagel” - tost ekmeği - “muffins” 

fırınımızdan



All prices are in TL and VAT included. | If you have any concerns regarding food allergies, please alert your server prior to ordering. | This menu is made from recycled paper.

raisin brioche french toast   30
warm fruit compote or maple syrup

pancake   30
warm fruit compote or maple syrup

the continental breakfast  65
choice of freshly squeezed fruit or vegetable juice
 selection of any three pastries from our bakery

freshly brewed coffee - decaffeinated coffee
hot chocolate - selection of herbal & aromatic teas

turkish breakfast   75
freshly squeezed orange juice - white cheese - marinated olives
cucumber - tomato - turkish & continental breakfast pastries

fried egg - honey & “kaymak” - freshly brewed coffee
decaffeinated coffee - hot chocolate - selection of herbal & aromatic teas

the healthy breakfast   55
a selection of freshly squeezed fruit or vegetable juice

refreshing array of seasonal fresh fruit 
low fat bircher muesli cocktail - freshly brewed coffee 

decaffeinated coffee - hot chocolate
selection of herbal & aromatic teas

breakfast favourites

selection of freshly squeezed 
fruit & vegetable juices   19

orange - grapefruit - carrot - apple - tomato - cherry 
mixed juices - peach nectar - apricot nectar

refreshing sliced fruit of the season   27

fruits    juices

bircher muesli   21
oat cereal - mixed nuts - muesli

honey - yoghurt - fresh fruit - milk

assorted breakfast cereals   18
corn flakes - rice crispies - coco pops - muesli

hot oatmeal   18
brown sugar - maple syrup - chocolate - raisins

flavoured yoghurt   15
plain or fruit

cereals    
yoghurt

All cereals can be served with regular or skimmed milk.

two egg omelette   28
your choice of; mushroom - cheese - onion - tomato

beef ham - breakfast potatoes

three egg omelette   30
your choice of; mushroom - cheese - onion - tomato

beef ham - breakfast potatoes

eggs benedict   36
smoked salmon & hollandaise sauce

egg dishes

selection of any four of the
following bakery specialities    21

plain or chocolate croissants
brioche - danish pastries

bagels - toast bread - muffins

from the bakery


