




SİZİN İÇİN ALDIĞIMIZ ÖNLEMLER

1. Personellerimizin günlük sağlık kontrolleri, ateş 
ölçümleri yapılmaktadır.

2. Üretim ve servisteki tüm personellerimiz koruyucu 
ekipmanları kullanmaktadır.

3. Rutin temizlik ve dezenfeksiyon uygulamamıza ek olarak 
yetkili firmalar tarafından dezenfeksiyon uygulaması 
yapılmaktadır.

4. Fiziksel mesafe uygulaması kapsamında misafir 
tuvaletlerimize mesafe ve maksimum bulunabilecek kişi 
uyarı yazıları asılmıştır.

5. Personelimize Covid 19 kapsamında genişletilmiş hijyen 
ve ISG eğitimleri gıda mühendisimiz ve ISG uzmanımız 
tarafından verilmiş uygulamalar sık aralıklarla 
denetlenmektedir.

6. Personelimize temassız sunum teknikleri ile ilgili 
eğitimler verilmiş ve takibi yapılmaktadır.

7. Hammadde alım aşamalarında tedarikçilerimizin analiz 
ve aldıkları önlemler kontrol edilmekte ve tedarikçi 
denetimleri sağlanmaktadır.

8. Misafir giriş, misafir tuvaletler, servantlar ve ortak 
kullanım alanlarına sizin kullanabilmeniz için el 
dezenfektanları yerleştirilmiştir.

9. Misafir tuvaletlerimiz 15 dakikada bir dezenfekte 
edilmektedir.

10. Şube girişi ve belli noktalara sizin de kullanabileceğiniz 
maske-eldivenler için ayrı atık kovaları yerleştirilmiştir.

11. Menülerimiz tek kullanımlık ve QR kod olarak 
güncellenmiştir.

12. Ekmeklerimiz mutfağımızda pişirilerek size 
sunulmaktadır.



COOKSHOP. Serpme Kahvaltı

Mutlulukla bağlantılı bi’ 
KAHVALT I... 



Kahvaltı BOWL

 Serpme Kahvaltı yeni ...................... 89¨
(Ezine beyaz peynir, çeçil peyniri, Kars eski kaşar peyniri, kızarmış hellim 
peyniri, taze kaşar peyniri, sucuk,Gemlik siyah zeytin, Hatay kırma yeşil zeytin, 
domates & salatalık & çarliston biber söğüş, ev yapımı sebzeli acuka, 2 adet 
haşlanmış yumurta, bal, süt karameli, kaymak, kakaolu fındık kreması, çıtır 
kabaklı süzme yoğurt, reçel, Manyas lor peyniri, kızarmış ev tipi patates, sıcak 
hamur işi sepeti, pişi, yoğurtlu domatesli biberli şakşuka, sınırsız demleme çay)

+Portakal suyu .....................................................................................9¨

+Filtre kahve ........................................................................................5¨

 Ev Kahvaltısı (2 kişiliktir) yeni .......... 68¨
(Ezine beyaz peynir, çeçil peyniri, Kars eski kaşar peyniri, taze kaşar 
peyniri,tahin pekmez, ev yapımı sebzeli acuka, Gemlik siyah zeytin, Hatay 
kırma yeşil zeytin, domates & salatalık & çarliston biber söğüş, 2 adet 
haşlanmış yumurta, bal, tereyağı, simit, çörek, kruvasan, sınırsız çay)

+Portakal suyu .....................................................................................9¨

+Filtre kahve ........................................................................................5¨

Kahvaltı BOWL (Tek kişiliktir) yeni ..................... 34¨
(Ezine beyaz peynir, Manyas lor peyniri, reçel, Kars eski kaşar peyniri, 
taze kaşar peyniri, Gemlik siyah zeytin, Hatay kırma yeşil zeytin, domates 
& salatalık & çarliston biber, roka, maydanoz, haşlanmış yumurta, simit, 
kruvasan, 3 bardak demleme çay)

Mutlulukla bağlantılı bi’ 
KAHVALT I... 

Yumurta ve yumurta ürünleriSusam tohumu ve susam tohumu ürünleri Süt ve süt ürünleri (Laktoz dahil)

COOKSHOP. Ev Kahvaltısı



Sıcak KahvaltıBenim Kahvaltım

Benim Kahvaltım (Tek kişiliktir)  ....................... 39,5¨
(Ezine beyaz peynir, çeçil peyniri, Kars eski kaşar peyniri, taze kaşar peyniri, 
sucuk, Gemlik siyah zeytin, Hatay kırma yeşil zeytin, domates & salatalık 
& çarliston biber söğüş, ev yapımı sebzeli acuka, haşlanmış yumurta, bal, 
kaymak, kakaolu fındık kreması, sıcak hamur işi sepeti 3 bardak demleme çay)

Sıcak Kahvaltı yeni .......................................... 39,5¨
(2 göz yumurta, ızgara sosis, kızarmış hellim peyniri, taze baharatlı fırın 
patates, dana bacon, ev yapımı sebzeli acuka, ızgara mantar, kızarmış ekşi 
maya köy ekmeği, 2 bardak demleme çay)

Pancake ........................................................ 22,5¨
(Çilek, muz, kakaolu fındık kreması, kaymak, pudra şekeri)

Mutlulukla bağlantılı bi’ 
KAHVALT I... 

Yumurta ve yumurta ürünleri



YUMUR TA & OMLE T

Yumurtalı Şakşuka yeni .........22,5¨
(Domates, çarliston biber, yumurta,
kızarmış ekşi maya köy ekmeği)

Kıymalı Yumurta ...................24,5¨
(Kavrulmuş kıyma, domates, maydanoz,
kızarmış ekşi maya köy ekmeği)



Scrambled Eggs

Omlet
(Domates & salatalık & çarliston biber söğüş ile servis edilir)

Kaşar Peynirli ............................................. 21¨

Mantarlı ..................................................... 21¨

Sucuklu ...................................................... 21¨

Scrambled Eggs  ..................  25,5¨
(Domates & salatalık & çarliston biber söğüş ile servis edilir)

Menemen  .............................21,5¨

Sahanda Yumurta  ....................17¨

Sahanda Sucuklu Yumurta  ...  20,5¨

Domates soslu ürünler kereviz içermektedir.Süt ve süt ürünleri (Laktoz dahil) Gluten içeren tahıllar (Buğday)

YUMUR TA & OMLE T



Fİ T KAHVALT I  
iyi hissettirir...
Granola  ...............................26,5¨
(Özel ev yapım granola, ballı süzme yoğurt,  
çilek, muz, siyah üzüm, chia tohumu)

Fit Kahvaltı yeni  ......................32¨
(Haşlanmış yumurta, Ezine beyaz peynir, domates 
& salatalık & çarliston biber söğüş, maydanoz, roka, 
Gemlik siyah zeytin, Hatay kırma yeşil zeytin, yarım 
avokado, kutulmuş domates kızarmış ekşi maya köy 
ekmeği, 2 bardak demleme çay) 

Beyaz Omlet  ...........................22¨
(4 yumurta beyazı, sotelenmiş ıspanak,
istiridye mantarı, fırın patates)

Fit Kahvaltı

Granola



COOKSHOP. Tost

TOS T
Kaşarlı ..................................19,5¨ 
(Domates & salatalık & çarliston biber  
söğüş ile servis edilir)

Karışık  ................................. 23,5¨
(Kaşar, sucuk ve jambon, domates &  
salatalık & çarliston biber söğüş)

 Tost  ..................25,5¨
(Ekşi maya köy ekmeği, ev yapımı acuka,  
kaşar peyniri, kurutulmuş domates, pesto,  
domates & salatalık & çarliston biber söğüş)



PAYLAŞMAK için  
AT IŞ T IRMALIK  
dediğin böyle olur!

Hamburger COMBO Menü yeni ......... 39¨
(Mini ikili burger, domates, kıvırcık, turşu, cheddar  
peyniri, çıtır tavuk parçaları, patates kızartması,  
ev yapımı ballı hardal sos)

Çıtır Brokoli Mac &  
Cheese Topları  ..............34¨  
(Sigara böreği, patates kızartması,  
ev yapımı sebzeli acuka)

Yumurta ve yumurta ürünleri Gluten içeren tahıllar (Buğday)



Tavuklu NachosPeynir Tabağı

PAYLAŞMAK için AT IŞ T IRMALIK  
dediğin böyle olur!

Tavuklu Nachos  yeni .......................................................... 34¨
(Mısır tortilla, jalapeno biberi, domates, tane mısır, cheddar peyniri,  
kaşar peyniri, guacamole sos, salsa sos, ekşi krema) 

Müco  ............................................................................................... 26¨
(Kabak mücveri, yoğurt, tereyağlı domates sosu)

Pizza Piccolo yeni ................................................29¨
(Suda mozzarella, California renkli biberler, şeker domates,  
pesto, sriracha sos)

Chicken Fingers ...................................................................... 31,5¨ 
(Patates kızartması, chili sos)

Peynir Tabağı yeni....................................................................39,5¨ 
(Parmesan, isli çerkez, ezine beyaz peynir, Trakya kaşar peyniri, 
Van küflü peyniri, üzüm, ceviz, kızarmış focaccia ekmeği)

Yumurta ve yumurta ürünleri Süt ve süt ürünleri (Laktoz dahil) Gluten içeren tahıllar (Buğday)



PAYLAŞMAK için AT IŞ T IRMALIK  
dediğin böyle olur!

Keyif Tabağı ..............................................................................39,5¨
(Izgara köfte, çıtır tavuk, çıtır brokoli, mac&cheese topları,  
ızgara hellim, ızgara mantar, patates kızartması, ev yapımı  
sebzeli acuka,ballı hardal sos)

Çubuk Yufkalar yeni ............................................24¨
(Minik domates çarliston biber ve maydanoz, guacamole sos,  
salsa sos, ekşi krema)

Trüflü Patates Kızartması yeni .............................. 19¨

Atıştırma Tabağı  ................................................................... 31,5¨ 
(Dana sosis, sigara böreği, soğan halkası, patates kızartması)

Çubuk YufkalarKeyif Tabağı

Yumurta ve yumurta ürünleri Süt ve süt ürünleri (Laktoz dahil) Gluten içeren tahıllar (Buğday)



Yaz Çorbası

Bir ÇORBA olsa da içsek...
 Çorba  ................................... 16¨

(Sicilya usulü sebze çorbası)

YAZ Çorbası yeni .......................................... 17¨
(Yoğurt, buğday, mısır, salatalık, nohut,  
taze nane, zeytinyağı)

Kereviz ve kereviz ürünleri



Semizotlu Kuskuslu Steak  ........ 45,5¨
(Domates soslu kuskus, kontrfile ızgara et, semiz otu,  
ekşi krema, çeri domates, zeytinyağı & limon)

BOWL BOWL yiyelim...

Kereviz ve kereviz ürünleri Süt ve süt ürünleri (Laktoz dahil)



Tahıllı Avocado ...............34¨
(Siyez bulguru, siyah fasulye, nar 
taneleri, kırmızı toz biber ile 
fırınlanmış nohut, Akdeniz yeşillikleri, 
göbek, roka, kırmızı lahana, 
zeytinyağı & limon, nar ekşisi)

Somon & Avocado  .......45¨
(Somon, avokado, kapari çiçeği, 
Akdeniz yeşillikleri, göbek, roka,
kırmızı lahana, nane, dereotu, 
maydanoz, salatalık, şeker domates,
frenk salsa, zeytinyağı & limon)

Köfteli  .............................38,5¨
(Izgara köfte, kırmızı toz biber, nohut, 
kinoa, Akdeniz yeşillikleri, roka, aroma 
domates, zeytinyağı & limon, nar 
ekşisi, foccacia ekmeği)

Tavuklu yeni ....................35,5¨
(Izgara tavuk parçaları, Akdeniz 
yeşillikleri, göbek, roka, aroma 
domates, salatalık, Bürüksel lahanası, 
arpa şehriye, ananas, ballı hardal sos, 
zeytin yağ limon sos, foccacia ekmeği)

BOWL BOWL yiyelim...

Gluten içeren tahıllar (Buğday)



Çıtır Levrek SalataSüper Tahıllar Salatası 

Süper Tahıllar Salatası  .........................................................32¨
(Haşlanmış buğday, yeşil mercimek, börülce, kinoa, mısır, salatalık, California 
renkli biberler, havuç, aroma domates, nar ekşisi, focaccia ekmeği)

Yeşil Salata  ..............................................................................29,5¨
(Akdeniz yeşillikleri, göbek, roka, domates, salatalık, tane mısır,  
havuç, zeytinyağı & limon, focaccia ekmeği)

Parmesanlı Izgara Tavuk Salata  ................................. 37,5¨
(Izgara tavuk göğsü, Akdeniz yeşillikleri, domates, salatalık,  
baby mısır, havuç, parmesan, balzamik, focaccia ekmeği)

Çıtır Levrek Salata yeni  ......................................................39,5¨
(Kızarmış pane levrek, Akdeniz yeşillikleri,  
roka, göbek, kırmızı lahana, aroma domates,  
tane mısır, havuç, salatalık, zeytin ezmesi, zeytinyağı & limon, nar ekşisi)

Kim demiş SALATA 
lezzetli olmaz diye?

Yumurta ve yumurta ürünleri Gluten içeren tahıllar (Buğday)



Kim demiş SALATA 
lezzetli olmaz diye?

Narlı Börülce SalatasıÇıtır Tavuk Salatası 

Çıtır Brokoli Salatası ...............................................................36¨
(Kızarmış çıtır brokoli köftesi, Akdeniz yeşillikleri, göbek, roka, domates,  
tane mısır, California renkli biberler, zeytinyağı & limon)

Narlı Börülce Salatası  ...........................................................35¨
(Börülce, Akdeniz yeşillikleri, nar taneleri, aroma domates, salatalık, 
misket peyniri, tane mısır, siyah zeytin, maydanoz, nane, roka, 
zeytinyağı & limon, nar ekşisi) 

Tavuklu Sezar Salatası ...........................................................35¨
(Izgara tavuk, marul, aroma domates, parmesan, kurutulmuş domates,
kruton, sezar sos)

Çıtır Tavuk Salatası  ........................................................... 35,5¨
(Kızarmış tavuk dilimleri, Akdeniz yeşillikleri, portakallı krema sos,  
aroma domates, California renkli biberler, kokteyl sos)

Yumurta ve yumurta ürünleri Gluten içeren tahıllar (Buğday)



Hafif hissetmek isteyenlere
Fİ T TAT LAR...

Hellimli Kabak Spaghetti  .................................................... 38¨
(Kızarmış hellim peyniri, kabak, roka, ceviz, tereyağı,  
parmesan, şeker domates)

Somonlu Kabak Spaghetti  ..................................................52¨
(Izgara somon, kabak, roka, ceviz, tereyağı, parmesan, aroma domates)

Summer BOWL yeni ..................................................................32¨
(Akdeniz yeşillikleri, göbek, roka, maydanoz, aroma domates, brokoli, 
taze fasülye, ananas, lor peyniri, California renkli biberler, çörek otu, 
focaccia ekmeği, zeytinyağı limon sos)

Somonlu Kabak SpaghettiSummer BOWL



Mideden HAMBURGER 
sinyalleri geliyor...

Slider Burger  ..................................  40,5¨
(Cheddar peyniri, patates kızartması, coleslaw, 
salatalık turşusu, soğan turşusu)

Trüflü Slider Burger yeni ..............42,5¨
(Trüflü mantar püresi, cheddar peyniri, kıvırcık, 
patates kızartması, coleslaw, salatalık turşusu,  
soğan turşusu, mayonez)

Yumurta ve yumurta ürünleri



Küflü Peynirli BurgerCrazy Chicken Burger

Mideden HAMBURGER 
sinyalleri geliyor...

Smokey Burger  ......................................................................... 43¨
(Dana bacon, cheddar peyniri, soğan halkası, patates kızartması, 
coleslaw, salatalık turşusu, soğan turşusu, sriracha)

Kaburga Burger  ....................................................................41,5¨
(Cheddar peyniri, patates kızartması, coleslaw, salatalık turşusu, 
soğan turşusu, sriracha sos)

 Burger  ...................................................... 39,5¨
(Cheddar peyniri, jalapeno biberi, karamelize soğan, domates, 
cajun baharatlı patates kızartması, salatalık turşusu, soğan turşusu, 
sriracha sos, coleslaw)

Cheeseburger  .........................................................................37,5¨
(Cheddar peyniri, domates, cajun baharatlı patates kızartması, 
salatalık turşusu, soğan turşusu, sriracha sos, coleslaw)

Küflü Peynirli Burger yeni ...................................................44,5¨
(Van Küflü peyniri, ananas, cheddar peyniri, kıvırcık, patates kızartması, 
salatalık turşusu, soğan turşusu, sriracha sos, coleslaw, mayonez)

Crazy Chicken Burger yeni ................................................ 36,5¨
(Tavuk, Van küflü peyniri, ananas, kıvırcık, renkli biber, kırmızı lahana turşusu, 
patates kızartması, salatalık turşusu, soğan turşusu, sriracha sos, coleslaw, 
mayonez)

Yumurta ve yumurta ürünleri Gluten içeren tahıllar (Buğday)



Bambino KöfteBambino Burger

Bambino Spaghetti  ............ 24¨
(Domates soslu ve içecek)

Bambino Tavuk Pane  ..........25¨
(Pilav, patates kızartması ve içecek)

Bambino Köfte  ................ 26,5¨
(Pilav, patates kızartması ve içecek)

Bambino Burger  ................28¨
(Sade ve peynirli iki mini burger,  
patates kızartması ve içecek)

Mutlu KÜÇÜKLER 
mutlu büyükler...

12 yaş altı 

misafirlerimize yemeğin 

yanında özel bardakta 

meyve suyu, ayran, 

limonata veya su.

Gluten içeren tahıllar (Buğday) Yumurta ve yumurta ürünleri Domates soslu ürünler kereviz içermektedir.Kereviz ve kereviz ürünleri





Hadi nazlanma seç bi’ 
PİZZA

Hawaiian yeni  ...................................36,5¨
(Mozzarella, anannas, ıspanak, brokoli,  
Akdeniz yeşillikleri)

Kaburga Etli & Cheddarlı  ...............44¨
(Mozzarella, dana kaburga, cheddar, taze kekik, 
domates sos)



Funghi Pizzaİspanyol Sucuklu Pizza

Margherita  .............................................................................. 29,5¨

Domates & Mozzarella  ..........................................................37¨
(Suda mozzarella, taze fesleğen, pesto, taze domates)

İspanyol Sucuklu  ....................................................................41,5¨
(Domates, mozzarella, siyah zeytin, taze fesleğen, domates sos)

Funghi  ........................................................................................ 39,5¨
(Mozzarella, kültür & istiridye mantarı, frenk salsa)

Domates soslu ürünler kereviz içermektedir.Kereviz ve kereviz ürünleri



Vejeteryan Pizza

Hadi nazlanma seç bi’ 
PİZZA

Vejeteryan  ............................................................................... 35,5¨
(California renkli biberler, mozzarella, mantar, ıspanak, 
ay çekirdeği, haşhaş, keten tohumu, domates sos) 

Şarküteriden  ..............................................................................42¨
(Jambon, sucuk, sosis, mozzarella) 

 Bafra Pidesi  .................................................38,5¨
(Kıyma, taze kaşar peyniri, ceviz, roka, maydanoz, aroma domates)

Domates soslu ürünler kereviz içermektedir.Kereviz ve kereviz ürünleri



Bu MAKARNA  
başka makarna...

 Çıtır Mantı  ...36,5¨
(Ev yapımı mantı, yoğurt, taze nane, tereyağı ve 
kırmızı toz biber ile lezzetlendirilmiş mantı sosu)

Köfteli Spaghetti  ......35,5¨
(Zeytinyağında kızartılmış mini köfteler,  
domates sos, pesto, maydanoz)

Domates soslu ürünler kereviz içermektedir.Kereviz ve kereviz ürünleriGluten içeren tahıllar (Buğday)



Rigate MelanzanaCOOKSHOP. Köy Eriştesi

Penne Arrabiata   ..........................................32¨

Fettucine Tavuk ..............................................38,5¨
(California renkli biberler, soğan, mantar, parmesan peyniri, 
pesto, krema)

 Köy Eriştesi  ....................................35¨
(Falafel, kavrulmuş köy eriştesi, tereyağı, ceviz, renkli biberler,  
maydanoz, taze fesleğen, süzme yoğurt)

Rigate Melanzana  ...............................................................36,5¨
(Patlıcan, domates sos, krema, cajun baharatı, süzme yoğurt)

Lazanya  ...........................................................37¨
(Dana kıyma, patlıcan, yoğurt, pesto)

Yumurta ve yumurta ürünleri Süt ve süt ürünleri (Laktoz dahil)

Gluten içeren tahıllar (Buğday)Hardal ve hardal ürünleri

Bu MAKARNA  
başka makarna...



Trüf TagliatelleTavuklu Mac & Cheese

Mac & Cheese  
(Cheddar, parmesan, taze kaşar, trüf mantarı yağı, krema)

Klasik ................................................................................................39¨

Tavuklu  .............................................................................................46¨

Trüf Tagliatelle yeni .......................................... 39,5¨
(Trufüllü mantar püresi, krema, parmesan peyniri, 
istiridye mantarı, fesleğen)

Yumurta ve yumurta ürünleri Süt ve süt ürünleri (Laktoz dahil)

NOODLE

Sebzeli  ............................................................. 31¨
(Kabak, California renkli biberler, taze soya filizi, beyaz lahana,  
soya sosu, susam yağı)

Tavuklu  .........................................................33,5¨
(Tavuk göğüs dilimleri, kabak, taze soya filizi, California renkli biberler, 
beyaz lahana, soya sosu, susam yağı)

Bu MAKARNA  
başka makarna...



Bu E T LER
bağımlılık yapabilir…

Pideli TiritLokum Bonfile

Et Schnitzel yeni ............................................... 49,5¨
(Mayonez, hardal ve frenk soğanlı patates salatası ile servis edilir) 

Pideli Tirit  .........................................................46¨
(Taze baharatlarla fırınlanmış dana kaburga, yoğurt, pul biber,  
tereyağı ile lezzetlendirilmiş pide) 

Lokum Bonfile  ................................................67,5¨
(Izgara lokum bonfile, patates püresi, sote sebze)

Cafe de Paris Soslu Bonfile  ................................69¨
(Izgara bonfile, patates kızartması, Cafe de paris sos) 

Yumurta ve yumurta ürünleri

Süt ve süt ürünleri (Laktoz dahil)Gluten içeren tahıllar (Buğday)

Hardal ve hardal ürünleri



Kıbrıslı KöfteKöfteli Piyaz

Kıbrıslı Köfte  ..................................................42,5¨
(Yufkaya sarılı ızgara köfte ve hellim peyniri, patates kızartması,  
coleslaw, yoğurt, pesto, domates sos)

Bizim Köfte  .......................................................42¨
(Izgara köfte, tereyağlı pilav, patates kızartması, 
kızarmış ekşi maya köy ekmeği)

Köfteli Piyaz yeni .................................................44¨
(Firik bulgur pilavı, ekşi maya köy ekmeği, kırmızı soğan, 
dermosan fasulye, domates, çarliston biber, maydanoz, 
zeytinyağlı nar ekşili sos)

Domates soslu ürünler kereviz içermektedir.

Birbirinden lezzetli
KÖF TELER...



Humuslu & Ispanaklı Tavuk Şiş yeni ..40,5¨
(Tavuk pirzola, sote ıspanak, tırnaklı pide, kırmızı toz biberli 
tereyağı, frenk soğanı)

Tüm mesele bir  
TAVUK seçmekte…



COOKSHOP. BBQ TavukHumuslu Izgara Tavuk

Izgara Tavuk  .................................................. 36,5¨
(Patates kızartması, pilav, ev yapımı sebzeli acuka)

 BBQ Tavuk   ............................. 38,5¨
(Acı barbekü soslu tavuk pirzola dilimleri, kişniş, taze kekik, biberiye, 
California renkli biberler, mantar, soğan, tereyağlı maş fasulyesi & 
siyez bulguru & nohut)

Mexicana Tavuk  ...........................................42¨
(9 baharatlı tavuk göğsü dilimleri, krema, California renkli biberler,  
domates sos, soğan, mantar, patates kızartması)

Tavuk Schnitzel  ..................................................41¨
(Patates kızartması veya patates püresi ile servis edilir)

Beluga Soslu Tavuk Pirzola  ............................. 42,5¨
(Izgara tavuk pirzola, Beluga mercimek, sotelenmiş ıspanak,  
istiridye mantarı, fırın patates, siyez bulguru)

Chili Soslu Izgara Tavuk  .................................. 39,5¨
(Izgara tavuk göğsü, patates püresi ve sote sebze)

Cafe de Paris Soslu Tavuk  ..............................40,5¨
(Izgara tavuk göğsü, Cafe de paris sos, patates kızartması)

Humuslu Izgara Tavuk  .................................... 38,5¨
(Izgara tavuk göğsü, humus, Akdeniz yeşillikleri, havuç,  
tane mısır, ev yapımı sebzeli acuka)

Tüm mesele bir TAVUK seçmekte…

Yumurta ve yumurta ürünleri Süt ve süt ürünleri (Laktoz dahil) Gluten içeren tahıllar (Buğday)

Sert kabuklu meyveler (Badem, fındık, ceviz, antep fıstığı vb)



DENİZ’den babam çıksa  
yerim diyenler buraya…
Somon Izgara  .........................59,5¨
(Izgara somon, soya soslu taze baharatlı fırın patates,  
kinoalı kuskus salatası, kapari & limon sos)

Fish & Chips  .............................. 42¨
(Mezgit pane, kızarmış patates, limon, ballı hardal sos)

Spaghetti .................................. 49¨
(Karides, kalamar, somon, vongole, domates sos)

Somon Izgara

YANINDA
Patates Kızartması  ............. 18¨

Ispanaklı İstiridye Mantarı  
(Soya sos, tereyağ, fırın patates) ......... 19¨

Soğan Halkası  .....................17¨

Sote Sebze  ........................ 14¨

Izgara Sebze  ..................... 19¨

Tereyağlı Patates Püresi  ..... 15¨

Coleslaw  ........................... 14¨

Pirinç Pilavı  ......................... 11¨

Söğüş  
(Domates, salatalık, çarliston biber) ...... 10¨

Yoğurt  .................................6¨

Meyve Tabağı  ....................26¨

Yumurta ve yumurta ürünleri

Süt ve süt ürünleri (Laktoz dahil)Gluten içeren tahıllar (Buğday)

Hardal ve hardal ürünleri Kereviz ve kereviz ürünleri



Beyaz Çikolatalı BrownieApple Crumble

Churro  ..........................................................21,5¨
(Nutella, Magnolia kreması)

Beyaz Çikolatalı Brownie  .................................. 23¨
(Dondurma ile ılık servis edilir)

Çikolatalı Sufle Kek  .......................................... 24¨
(Dondurma ile ılık servis edilir)

Nutellalı Tava Kurabiyesi  .................................. 22¨
(Dondurma ile ılık servis edilir)

Apple Crumble Ilık servis edilir  ................................. 22¨
(Elma, ceviz, toz tarçın, kuru üzüm)

Dondurma  .........................................................6¨
(1 top)

Dondurma ........................................................15 ¨
(3 top)

Tatlı konuşturan
TAT LILAR...

Yumurta ve yumurta ürünleri Süt ve süt ürünleri (Laktoz dahil)

Sert kabuklu meyveler (Badem, fındık, ceviz, antep fıstığı vb)



 ’un imza tatlısı 
MAGNOLIA...
2008’den beri...

Magnolia  .................. 21¨

 Red Velvet yeni

 Muz
 Çilek
 Oreo
 Nutella
 Karışık  
 (Seçeceğiniz 3 çeşit  Magnolia bir arada) 

Sert kabuklu meyveler (Badem, fındık, ceviz, antep fıstığı vb)Süt ve süt ürünleri (Laktoz dahil)

Red Velvet






