erzincan tulum peyniri, ezine beyaz peynir, taze
kaşar peyniri, karışık zeytinler, süzme bal, tereyağı, reçel,
acuka, dana salam, kiraz domates, salatalık, sivri biber,
maydanoz, körpe roka yaprakları, haşlanmış yumurta,
antep peynirli su böreği

ezine beyaz peynir, taze kaşar peyniri, karışık zeytinler,
domates, salatalık, maydanoz, haşlanmış yumurta,
antep peynirli su böreği

85

simit içerisinde erimiş kaşar peyniri, ızgara sucuk dilimleri,
tek göz yumurta, kiraz domatesler, maydanoz

60

ezine beyaz peyniri, karışık zeytinler,
domates, salatalık, simit

10

sade

10
10
12
12

peynirli / kaşarlı / zeytinli
patatesli / kıymalı
dereotlu ev poğaçası
peynirli ev poğaçası

9
13
13
32,5
32,5
10
19,5
19,5
22,75

simit
çekirdekli simit
kepekli haşhaşlı simit
simit arası beyaz peynir
kiraz domates ve maydanoz eşliğinde

simit arası kaşar peynir

kiraz domates ve maydanoz eşliğinde

sade açma

zeytinli / patatesli açma
çikolatalı açma
mini pizza

patatesli / porsiyon

45
45
45

Tereyağlı / porsiyon

45

kıymalı kuş üzümlü / porsiyon
peynirli / porsiyon

Siyez Unlu Börek
ıspanaklı / patatesli / peynirli

45,50

125

85

385

ezine beyaz peyniri, antep peyniri, tulum peyniri,
tereyağı, süzme bal, kaymak, tahin & pekmez, incir
reçeli, cevizli acuka, karışık zeytin, kiraz domates,
salatalık, köy biberi, maydanoz, dana kavurma,
yumurtalı ekmek, kajun baharatlı elma dilim
patates kızartması, sahanda sucuklu yumurta,
antep peynirli su böreği

ezine beyaz peyniri, erzincan tulum peyniri, taze
kaşar peyniri, eski kaşar peyniri, kuru kayısı,
kuru incir, ceviz, karışık zeytin, süzme bal,
tereyağı, reçel, cevizli acuka, dana salam,
dana jambon, peynir topları, fındıklı çikolata
kreması, kiraz domates, salatalık, roka yaprakları,
köy biberi, maydanoz, menemen, ızgara dana sucuk,
ızgara hellim peyniri, sigara böreği

345

45

siyah zeytin, çizik yeşil
zeytin, sızma zeytinyağı

30

38

vişne, incir, çilek

29

33

tereyağda kızartılmış iki
adet yumurta ve dana sucuk

98

ezine beyaz peyniri, eski kaşar
peyniri, antep peyniri, taze kaşar
peyniri, erzincan tulum peyniri

55

süzme bal, tereyağı

39

45

domates, salatalık, yeşil
biber, maydanoz, körpe
roka yaprakları

42

dana pastırma, dana
jambon, dana salam

kavurma

55

125

iki dilim ezine beyaz peyniri,
kiraz domates, maydanoz

30

Yumurta

15

tereyağında kızartılmış dana sucuk dilimleri
tereyağda kızartılmış iki adet yumurta
tereyağda kızartılmış iki adet yumurta ve
ezine beyaz peyniri
tereyağda kızartılmış iki adet yumurta ve
taze kaşar peyniri
tereyağda kızartılmış iki adet yumurta, küp patates
dilimleri, yeşil biber, pul biber ve maydanoz

95

85

tereyağı ile kavrulmuş mısır unu ve kolot peynir

65
65
65
65
97,5

tereyağında kızartılmış iki adet yumurta ve dana sucuk
tereyağda kızartılmış iki adet yumurta
ve dana kavurma

Sahanda Pastırmalı Yumurta

120
120

tereyağda kızartılmış iki adet yumurta ve dana pastırma
tereyağda kızartılmış iki adet çırpılmış yumurta
ve dana salam, pul biber, kiraz domates eşliğinde

95

maydanozlu çırpılmış yumurta ile
kızarmış yumurtalı ekmekler, rende
mozzarella peyniri, kiraz domates

45

Menemenler
tereyağ ile pişirilmiş domates, karışık
biber çeşitleri ve iki yumurta

65

tereyağ ile pişirilmiş domates, taze kaşar peyniri,
karışık biber çeşitleri ve iki yumurta

tereyağı ile pişirilmiş domates, dana sucuk,
karışık biber çeşitleri ve iki adet yumurta

95

Pastırmalı Menemen

tereyağı ile pişirilmiş domates, pastırma,
karışık biber çeşitleri ve iki adet yumurta

120

tereyağı ile pişirilmiş domates, dana kavurma,
karışık biber çeşitleri ve iki adet yumurta

120

75

65

Omletler

tereyağı ile pişirilmiş, çırpılmış iki adet
yumurta, pesto aromalı domates ve
kajun baharatlı patates kızartması eşliğinde

75

tereyağı ile pişirilmiş, çırpılmış iki adet
yumurta, taze kaşar peyniri, pesto aromalı
domates ve kajun baharatlı patates
kızartması eşliğinde

75

tereyağı ile pişirilmiş, çırpılmış iki adet
yumurta, sotelenmiş mantar dilimleri,
pesto aromalı domates ve kajun baharatlı
patates kızartması eşliğinde

75

tereyağı ile pişirilmiş, çırpılmış iki adet
yumurta, ezine beyaz peynir, pesto aromalı
domates ve kajun baharatlı patates
kızartması eşliğinde

95

tereyağı ile pişirilmiş, çırpılmış iki adet
yumurta, dana sosis, mantar dilimleri,
renkli biberler, sotelenmiş olarak taze kaşar
peyniri, pesto aromalı domates ve kajun
baharatlı patates kızartması eşliğinde

80

80

tereyağı ile pişirilmiş, çırpılmış iki adet
yumurta, dana sucuk dilimleri, pesto aromalı
domates ve kajun baharatlı patates
kızartması eşliğinde
tereyağı ile pişirilmiş, çırpılmış iki adet
yumurta, ezine beyaz peyniri, maydanoz,
dereotu, pesto aromalı domates ve kajun
baharatlı patates kızartması eşliğinde

70

tereyağı ile pişirilmiş, çırpılmış iki adet
yumurta, taze kaşar peyniri, sotelenmiş mantar
dilimleri, pesto aromalı domates ve kajun
baharatlı patates kızartması eşliğinde

120

tereyağı ile pişirilmiş, çırpılmış iki adet
yumurta, kavurma, pesto aromalı domates
ve kajun baharatlı patates kızartması eşliğinde

Pastırmalı Omlet

120

tereyağı ile pişirilmiş, çırpılmış iki adet
yumurta, pastırma, pesto aromalı domates
ve kajun baharatlı patates kızartması eşliğinde

Selimiye Köy Tostu

85

özel ekmeği içerisinde taze kaşar peyniri,
dana sucuk, domates, acuka, köy biberi.
Kiraz domates, roka yaprakları ve kajun baharatlı
patatesler eşliğinde

80

doğal bazlama ekmeği içerisinde acuka sos
ve taze kaşar peyniri. Kiraz domates,
karışık yeşillikler, kajun baharatlı patatesler
ve ketçap eşliğinde

120

doğal bazlama ekmeği içerisinde acuka sos,
dana kavurma, kaşar peyniri. Kiraz domates,
karışık yeşillikler, kajun baharatlı patatesler
ve ketçap eşliğinde

85

doğal bazlama ekmeği içerisinde acuka sos,
taze kaşar peyniri ve dana sucuk. Kiraz domates, karışık
yeşillikler, kajun baharatlı patatesler ve ketçap eşliğinde
yumurta ile kızartılmış tost ekmeği içerisinde
fındıklı çikolata ve muz dilimleri, pudra şekeri

60

Tostlar
75

tost ekmeği içerisinde kaşar peyniri. Kiraz domates,
roka yaprakları ve kajun baharatlı patatesler eşliğinde

80

tost ekmeği içerisinde dana sucuk. Kiraz domates,
roka yaprakları ve kajun baharatlı patatesler eşliğinde

75

tost ekmeği içerisinde ezine beyaz peyniri.
Kiraz domates, roka yaprakları ve kajun baharatlı
patatesler eşliğinde

75

kepekli tost ekmeği içerisinde ezine
beyaz peyniri ve domates. Kiraz domates,
roka yaprakları ve kajun baharatlı patatesler eşliğinde

75

kepekli tost ekmeği içerisinde kaşar peyniri.
Kiraz domates, roka yaprakları ve kajun baharatlı
patatesler eşliğinde

85

tost ekmeği içerisinde dana sucuk, dana
salam, taze kaşar peyniri. Kiraz domates, roka
yaprakları ve kajun baharatlı patatesler eşliğinde

35

sandviç ekmeğinde ezine beyaz peynir,
domates, siyah dilim zeytin, marul, yeşil biber,
kırmızı biber

40

40

sandviç ekmeğinde dana jambon,
taze kaşar peyniri, yeşil biber, kırmızı biber, mısır, marul

Taze Kaşar Peynirli Sandviç
sandviç ekmeğinde taze kaşar peyniri,
yeşil biber, domates, kırmızı biber, mısır, marul

sandviç ekmeğinde taze kaşar peyniri,
dana salam, yeşil biber, kırmızı biber,
mısır, siyah dilim zeytin, marul

roka ve kiraz domatesler eşliğinde

roka ve kiraz domatesler eşliğinde

roka ve kiraz domatesler eşliğinde

roka ve kiraz domatesler eşliğinde

72
80
72
72
45

40
40

Sıcak Atıştırmalık Tabağı
ızgara hellim peyniri, dana sosis kızartması,
sigara böreği, soğan halkası, kajun baharatlı
elma dilim patates kızartması

110

35

Güveçte Kaşarlı Kavurma
dana kavurma, küp doğranmış tost ekmeği, kaşar
peyniri rendesi, pulbiber

Karışık Sıcak Tabağı
kızarmış hellim peyniri, dana sosis kızartması,
kajun baharatlı elma dilim patates kızartması

Sigara Böreği
8 adet

Zeytinyağlı Sarma
10 adet

170
92
47
40

60

Etli Tavuk Suyu Çorba
kroton ekmek ve limon dilimi eşliğinde

30

Az Etli Tavuk Suyu Çorba
kroton ekmek ve limon dilimi eşliğinde

Mercimek Çorbası

45

Az Mercimek Çorbası

22,5

kroton ekmek ve limon dilimi eşliğinde
kroton ekmek ve limon dilimi eşliğinde

körpe roka yaprakları, haşlanmış buğday
taneleri, parmesan peyniri, güneşte kurutulmuş
domatesler, salatalık, crispy biberler, kızarmış
meksika ekmeği

karışık akdeniz yeşillikleri,
ızgara hellim peynirleri, kiraz domatesler,
salatalık, ceviz taneleri, crispy biberler,
kızarmış meksika ekmeği

105

110

ızgara tavuk

125

karışık akdeniz yeşillikleri, ızgara tavuk bonfile,
kornişon turşu, kiraz domates, mısır taneleri, crispy
biberler, kızarmış meksika ekmeği

Cevizli Amanos Salatası

125

domates, salatalık, kuru soğan, maydanoz,
sivri biber, ceviz taneleri, közlenmiş kırmızı biber,
roka yaprakları, sumak, kızarmış meksika ekmeği

105

maydanoz, taze nane, roka,
taze soğan, domates, salatalık, sumak, parmesan
peyniri, crispy biberler, kızarmış meksika ekmeği

falafel

105

Falafel Salata

karışık akdeniz yeşillikleri, falafel topları,
haşlanmış baby patatesler, kiraz domates, salatalık,
mısır taneleri, crispy biberler, kızarmış meksika ekmeği

salaturka

karışık akdeniz yeşillikleri, ton balığı,
haşlanmış baby patatesler, kiraz domates,
salatalık, mısır taneleri, crispy biberler,
kızarmış meksika ekmeği

110

peynirli bahçe

iri doğranmış domates, salatalık,
yeşil biber, maydanoz, kuru soğan, közlenmiş
kırmızı biber, siyah zeytin dilimleri, ezine beyaz
peyniri, kızarmış meksika ekmeği

105

ton balıklı

Çıtır Balık Salata
çıtır balık

125

125

susamlı burger ekmeği içerisinde
dana eti köftesi, meat sos, marul, domates, kuru
soğan, kornişon turşusu, kajun baharatlı patates
kızartması, akdeniz yeşillikleri, ketçap ve
mayonez eşliğinde

135

susamlı burger ekmeği içerisinde
dana eti köftesi, meat sos, cheddar peyniri, marul,
domates, kuru soğan, kornişon turşusu, kajun
baharatlı patates kızartması, akdeniz yeşillikleri,
ketçap ve mayonez eşliğinde

Tavuk Burger

110

susamlı burger ekmeği içerisinde
tavuk eti köftesi, meat sos, marul, domates, kuru
soğan, kornişon turşusu, kajun baharatlı
patates kızartması, ketçap ve mayonez eşliğinde

Falafel Burger

110

susamlı burger ekmeği içerisinde
falafel köftesi, meat sos, marul, domates,
karamelize soğan, kornişon turşusu, kajun
baharatlı patates kızartması, ketçap ve
mayonez eşliğinde
tavuklu

120

soya sosu ile sotelenmiş tavuk fileto
dilimleri, renkli biberler, kuru soğan, tortilla
ekmeği ile sarılmış wrap, kajun baharatlı
patates kızartması, akdeniz yeşillikleri,
ketçap ve mayonez eşliğinde

130

soya sosu ile sotelenmiş ızgara köfte şiş,
renkli biberler, kuru soğan, tortilla ekmeği ile
sarılmış wrap, kajun baharatlı patates kızartması,
akdeniz yeşillikleri, ketçap ve mayonez eşliğinde

150

soya sosu ile sotelenmiş dana antrikot
dilimleri, renkli biberler, kuru soğan, tortilla
ekmeği ile sarılmış wrap, kajun baharatlı
patates kızartması, akdeniz yeşillikleri,
ketçap ve mayonez eşliğinde

ızgara köfte

100

doğal bazlama ekmeği içerisinde özel
pomodoro sosu, mozzarella peyniri, renkli biberler,
fırınlanmış sucuk, kiraz domates, akdeniz yeşillikleri,
kajun baharatlı kızarmış patates ve ketçap eşliğinde

130

doğal bazlama ekmeği içerisinde özel
pomodoro sosu, mozzarella peyniri, renkli biberler,
fırınlanmış köfte, kiraz domates, akdeniz yeşillikleri,
kajun baharatlı kızarmış patates ve ketçap eşliğinde

120

meksika ekmeği içerisinde baharatlarla
sotelenmiş küp tavuk parçaları, küp renkli biberler, kuru soğan,
sarımsak, cheddar peyniri, akdeniz yeşillikleri, kajun baharatlı
kızarmış patates ve ketçap eşliğinde

150

meksika ekmeği içerisinde baharatlarla
sotelenmiş küp dana antrikot parçaları, küp renkli biberler,
kuru soğan, sarımsak, cheddar peyniri, akdeniz yeşillikleri,
kajun baharatlı kızarmış patates ve ketçap eşliğinde

35

pomodoro soslu ve rende kaşar
peynirli spaghetti ve yanında içecek

85

3 adet ızgara köfte, pirinç pilavı, patates
kızartması, kiraz domates ve yanında içecek

mini hamburger ekmeği içerisinde dana eti
köftesi, marul, domates, patates kızartması
ve yanında içecek

85

85

kroton ekmeği ve limon dilimi eşliğinde

60

gevrek ince hamurlu pizza, pomodoro sos,
mozarella peyniri, dana sucuk, pastırma,
kiraz domates, köy biberi, mantar, pul biber,
kekik, tereyağ
gevrek ince hamurlu pizza, pomodoro sos,
mozarella peyniri, dana bonfile dilimleri,
kiraz domatesler, dilim kuru soğan, tereyağ,
taze roka yaprakları ve pesto sos
gevrek ince hamurlu pizza, pomodoro sos,
mozarella peyniri, tereyağ ve pesto sos

160

185

125
125

gevrek ince hamurlu pizza, pomodoro sos,
mozarella peyniri, mantar, tereyağ ve pesto sos
gevrek ince hamurlu pizza, pomodoro sos
mozarella peyniri, küp salam, dana sosis,
kırmızı köz biber, mantar, mısır, dilimlenmiş
siyah zeytin, tereyağ ve pesto sos

Sebzeli Pizza

160

125

gevrek ince hamurlu pizza, pomodoro sos,
mozzarella peyniri, brokoli, kiraz domates, mantar,
yeşil dilim zeytin, siyah dilim zeytin, mısır, köy biberi,
kırmızı közlenmiş biber, tereyağ ve pesto sos

sebzeli

125

köfte topları, pomodoro sos,
parmesan peyniri ve pesto sos

Fettuccine Alfredo

mantarlı alfredo sos, ızgara tavuk
dilimleri, parmesan peyniri ve pesto sos

140

45

Geleneksel Ev Mantısı

dana kıymalı ev yapımı mantı,
çırpılmış yoğurt, pomodoro sos, baharatlı
tereyağ eşliğinde

90

Geleneksel Ev Mantısı Yarım 45
dana kıymalı ev yapımı mantı,
çırpılmış yoğurt, pomodoro sos, baharatlı
tereyağ eşliğinde

Penne All Arrabbiata

110

acılı all arrabbiata, pomodoro sos,
siyah zeytin dilimleri, pesto sos ve parmesan peyniri

35

Spaghetti Bolonez
kıymalı bolonez sos, parmesan
peyniri ve pesto sos

kızarmış patlıcan, pomodoro sos,
parmesan peyniri ve pesto sos

120

125

ızgara tavuk

125

ızgara tavuk göğüs parçaları, haşlanmış
brokoliler, baharatlı baby patatesler ve pesto
aromalı domates eşliğinde

terbiyeli tavuk lokmaları

125

ızgarada pişirilmiş terbiyeli tavuk but
parçaları, tereyağlı pilav, kaşık salatası, közlenmiş
domates & sivri biber eşliğinde

soya soslu tavuk

125

soya soslu tavuk but parçaları, kızarmış
arpacık soğan, renkli biberler, kiraz domates,
tereyağlı pilav eşliğinde

tavuk schnitzel

125

kızarmış tavuk schnitzel, kurutulmuş
domatesli hardallı ılık patates salatası, haşlanmış brokoliler,
limon dilimi ve tereyağı eşliğinde

125

köri soslu tavuk but parçaları, kuru soğan,
sarımsak, kızarmış renkli jülyen biberler, tereyağlı
pilav eşliğinde

köri soslu tavuk

65

tereyağlı pilav üzerinde haşlanmış tavuk eti,
kiraz domates, salatalık ve jalapeno biber turşusu
eşliğinde
tavuklu pilav

güveçte pişirilmiş tavuk but parçaları,
taze mantar, arpacık soğan, renkli biberler ve
kızarmış mozzarrella peynir

85

çıtır tavuk parçaları

kaşarlı tavuk güveç

95

kızarmış tavuk fileto parçaları, kajun baharatlı
kızarmış patatesler, akdeniz yeşillikleri, kiraz domates,
ketçap ve mayanoz eşliğinde
balık ızgara

Balık Izgara

140

135

dana ve kuzu eti karışımlı ızgara köfteler,
tereyağlı pilav, baharatlı baby patatesler,
özel acılı hümüriye sos ve közlenmiş domates
& sivri biber eşliğinde
cızbız köfte

150

tereyağı ile kızartılmış bazlama ekmek
dilimleri üzerinde çırpılmış yoğurt ve közlenmiş
patlıcan eşliğinde kavrulmuş özel köfte
yuvarlamaları, arpacık soğan, mantar,
sivri biber ve kiraz domatesler eşliğinde

güveçte köfte kebabı

145

köfte beğendi

tereyağı ile kızartılmış bazlama ekmek
dilimleri, köz patlıcan beğendi üzerinde ızgara cızbız
köfteler, pulbiberli tereyağ, közlenmiş domates &
sivri biber eşliğinde

Vegan Köfte Beğendi
köz patlıcan beğendi üzerinde
ızgara falafel köfteler, közlenmiş domates
& köy biberi eşliğinde

135

kaşarlı ızgara köfte

vegan köfte beğendi

Kaşarlı Izgara Köfte

150

kaşar peynirli dana eti köftesi, taze
baharatlı baby patatesler, pesto soslu domates,
özel acılı hümüriye sos ve haşlanmış
brokoliler eşliğinde

selimiye special

215

sarımsak ve süzme yoğurtlu közlenmiş
patlıcan üzerinde ızgara cızbız köfteler, ızgara dana külbastı,
kızarmış bazlama ekmek dilimleri, baharatlı pomodoro sos
közlenmiş domates & sivri biber eşliğinde

çentik kebabı

185

kibrit patates üzerinde ızgara cızbız köfte,
ızgara dana bonfile dilimleri, çırpılmış yoğurt,
pomodoro sos ve közlenmiş domates & sivri
biber eşliğinde

közlenmiş patlıcan ve kavrulmuş dana kıyma,
pomodoro sos, tereyağı ve rendelenmiş
mozerrella peyniri ile fırında kızartılmış
tortilla ekmeği

Terbiyeli Kuzu Lokmaları

170

215

ızgarada pişirilmiş terbiyeli kuzu kuşbaşı
parçaları, tereyağlı pilav, kaşık salatası, közlenmiş domates
& sivri biber eşliğinde
etli lavaş sarma

terbiyeli kuzu lokmaları

Yanındakiler
Kajun Baharatlı Patates

72

Soğan Halka Kroket

72

Elma Dilim Patates

72

Yoğurt

25

Pirinç Pilavı
Az Pirinç Pilavı

40
25

Dilber Dudağı

75

Fıstıklı Baklava

75

Cevizli Baklava

60

Fıstıklı Tel Kadayıf

75

Havuç Dilimi

75

Burma Kadayıf

75

Fıstıklı Dürüm

85

Kuru Baklava

75

Fıstıklı Kaymaklı Şöbiyet

75

Fıstıkzade

75

Soğuk Baklava

75

/ Fıstık
20

20

20

20

Midye Baklava

75

Fıstıklı Mecidiye Sarma

75

Cevizli Mecidiye Sarma

60

fıstıklı mecidiye sarma

Sütlü Nuriye

60

Kare Baklava

75

Çikolatalı Baklava

75

/ Fıstık
20

20

20

20

soğuk baklava

cevizli ev baklavası

Cevizli Ev Baklavası

60

Cevizli Dürüm

60

Cevizli Maraş

60

Şekerpare

60

Bülbül Yuvası

75

Ekmek Kadayıfı

60

Kabak Tatlısı

60

ekmek kadayıfı

fıstıklı burma kadayıf

fıstıklı baklava

sütlü nuriye

gül tabağı

85

fıstıklı baklava, fıstıklı dürüm,
fıstıklı kaymaklı şöbiyet, midye baklava,
şekerpare

payitaht tabağı

85

fıstıklı baklava, cevizli baklava,
cevizli dürüm, sütlü nuriye, fıstıklı tel kadayıf
paşa tabağı

85

fıstıklı baklava, cevizli baklava,
cevizli dürüm, fıstıklı burma kadayıf,
cevizli ev baklavası

vezir tabağı

70

cevizli baklava, cevizli maraş
burma, fıstıklı kuru baklava, şekerpare
hayal tabağı

85

/ Fıstık
20

20

selimiye tabağı

20

85

fıstıklı kaymaklı şöbiyet, midye baklava,
fıstıklı dürüm, fıstıklı tel kadayıf,
fıstıklı kuru baklava

Hürrem Tabağı
fıstıklı dilber dudağı, fıstıkzade,
cevizli dürüm, fıstıklı burma
kadayıf, fıstıklı kuru baklava

85

20

75

/ Fıstık
20

120

20

20

20

65

70

85

Fıstıklı Muhallebi

70

70

65

Karamelli Çıtır
Muhallebi

/ Fıstık
20

Frambuazlı Muhallebi

70

20

20

70

Muzlu Oreolu Magnolia 70

65

70

70

Krokanlı Magnolia

65

Proﬁterol

65

65

70
70

Beyaz Proﬁterol

70

Ayva Tatlısı
Güllaç ( ramazana özel )

/ Fıstık
20

70

70

Çilekli Magnolia

20

20

75

Fıstıklı Kalp

75

75

75

Çilekli Devil’s

75

Budapeşte Pasta

75

75

Meyveli Pasta

75

75

75

75

Muzlu Alman

75

75

75

55

55

Fıstıklı ve fındıklı seçenekleri ile

55

Sansebastian

çikolata sos eşliğinde

İzmir Bombası

75

Frambuazlı / Limonlu / Lotuslu / Brownili

70

Mini Rulo Tabağı

70

Süt Burger Tabağı

70

Mini Petifür Tabağı

70

Tatlı Kuru Pasta Tabağı

55

Tuzlu Kuru Pasta Tabağı

52

6 dilim

6 dilim / muzlu / çilekli
6 dilim
6 dilim
8 adet
8 adet

18
16

Makaron

Mini Ekler Tabağı

75

75

251 calori

65

çilek ve pudra şekeri
eşliğinde

Meyveli Wafﬂe 85

çilek, muz, kivi, fındıklı
waffle çikolatası 29535 calori

Çikolatalı Wafﬂe 85
muz, fındıklı waffle
çikolatası 29538 calori

85

çilek, muz, kivi, fondü
çikolatası 805 calori

75

75

75

75

75

75

85
20

2 top

85

3 top

40

60
20
15

35

10

60
60

17,5
35
60
26
60
45

Dondurmalı Salep

65
45
40
45
40
60

40

60

25

60
60
60
40

Premium Su
gazlı içecekler

15
10

30
30
20

35

22,75
26

45

50

Boza

35
40
40
35

Boza
Limonata

85
60
75

45
35

60

60

60

60

60
60

60

60

60

60

60
60
60
60

60
60
60
60
60
60
60
60

60
60

ALERJEN MADDE YA DA ÜRÜNLER

Kereviz ve
Kereviz Ürünleri

Yumurta ve
Yumurta Ürünleri

Soya Fasulyesi
ve Soya Fasulyesi
Ürünleri

Hardal ve
Hardal Ürünleri

Süt ve Süt
Ürünleri

Balık ve
Balık Ürünleri

Gluten İçeren
Tahıllar ve
Bunların Ürünleri

Sert Kabuklu Meyveler
ve Bunların Ürünleri

Yerfıstığı ve
Yerfıstığı Ürünleri

Yumuşakçalar
ve Ürünleri

Acı Bakla ve
Acı Bakla Ürünleri

Susam Tohumu ve
Susam Tohumu
Ürünleri

Kabuklular ve
Bunların Ürünleri

Kükürt Dioksit
ve Sülfitler

