
KAHVALTI BÜFEMİZ
Açık Büfe                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Ekmek çeşitleri, tercihinize göre pişirilmiş yumurta, dilimlenmiş mevsim meyveleri, mısır gevreği, yoğurt seçenekleri
Dilediğiniz sıcak ya da soğuk içecek ile birlikte servis edilir.

Kontinental                                                                                                                                                      
Marmelat, bal, tereyağı, ekmek, kruvasan, Danimarka usülü hamur işleri, dilimlenmiş mevsim meyveleri, yoğurt çeşitleri
Dilediğiniz sıcak ya da soğuk içecek ile birlikte servis edilir.

AMERİKAN
Ekmek Sepeti
Ekmek çeşitleri, tost ekmeği, kruvasan, Danimarka çöreği
Marmelat, bal, tereyağ ve margarin ile servis edilir.

Yumurta 
Tercihinize göre pişirilen 2 adet köy yumurtası ya da aşağıdan seçebileceğiniz 3 malzeme ile kendi yarattığınız omlet
Soğan, çedar peyniri, domates, hindi füme, biber, somon füme, mantar

Dilimlenmiş Meyve Tabağı ve Yoğurt
Az ya da tam yağlı yoğurt ile servis edilir.

Sıcak ve Soğuk İçecek
Taze demlenmiş kahve ya da çay ve meyve suyu

TÜRK
Ekmek Sepeti
Simit, pide, somun ekmeği, açma, poğaça

Kahvaltı Tabağı
Kaşar peyniri, beyaz peynir, Van otlu peyniri, pastırma, sucuk, domates, salatalık, bal, kaymak, marine edilmiş yeşil ve siyah zeytin, 
peynirli su böreği

Yumurta 
Tercihinize göre sahanda sucuklu ya da pastırmalı yumurta; ya da aşağıdakilerden seçtiğiniz 3 malzeme ile kendi yarattığınız omlet
Soğan, çedar peyniri, domates, hindi füme, biber, mantar, pastırma

Sıcak ve Soğuk İçecek
Taze demlenmiş kahve ya da çay ve meyve suyu

KONTİNENTAL
Ekmek Sepeti
Ekmek çeşitleri, tost ekmeği, kruvasan, Danimarka çöreği
Marmelat, bal, tereyağ ve margarin ile servis edilir.

Meyve ve Yoğurt
Dilimlenmiş mevsim meyveleri tabağı, az yağlı ya da tam yağlı yoğurt

Sıcak ve Soğuk İçecek
Taze demlenmiş kahve ya da çay ve meyve suyu

KAHVALTI MENÜSÜ

130 TL

88 TL

96 TL

104 TL

88 TL



Açık Büfe                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Ekmek çeşitleri, tercihinize göre pişirilmiş yumurta, dilimlenmiş mevsim meyveleri, mısır gevreği, yoğurt seçenekleri
Dilediğiniz sıcak ya da soğuk içecek ile birlikte servis edilir.

Kontinental                                                                                                                                                      
Marmelat, bal, tereyağı, ekmek, kruvasan, Danimarka usülü hamur işleri, dilimlenmiş mevsim meyveleri, yoğurt çeşitleri
Dilediğiniz sıcak ya da soğuk içecek ile birlikte servis edilir.

Yukarıda belirtilen f iyatlar Türk Lirası’dır ve KDV dahildir.
Özel bir diyet ihtiyacınız ya da bir alerjiniz varsa ya da yiyecek-içeceklerde kullanılan ürünlerin içeriğini öğrenmek isterseniz,                                             

lütfen servis personelimizden yardım isteyiniz. Çiğ ya da az pişmiş yumurta tüketimi gıda zehirlenmesi riskini arttırır.

Ekmek Sepeti
Tam buğday ekmeği, Wasa kıtır ekmek, çavdar ekmeği
Diyabetik marmelat, bal, tereyağ ve margarin ile servis edilir.

Yumurta Seçeneği
Ispanak ve domatesli omlet, diyet kaşar peyniri, beyaz peynir, çilek

Sıcak ve Soğuk İçecek
Taze demlenmiş kahve ya da çay ve meyve suyu

SAĞLIKLI

İsviçre Usulü Bircher Müsli  
Kurutulmuş kızılcık, kayısı, elma, badem 

Mevsim Meyveleri ve Orman Meyveleri
Yoğurt ile birlikte servis edilir.

Somon Füme

SOĞUK SEÇENEK

Menemen   
Biber, soğan, domates. Sucuk ve patates köftesi ile servis edilir.

Kahvaltı B.L.T. 
Esmer ya da beyaz tost ekmeği, marul, domates, dana pastırması, kızarmış yumurta, çedar peyniri, mayonez

2 Adet Çiftlik Yumurtası
Seçeceğiniz malzeme ile hazırlanır; Dana pastırması, füme hindi, tavuk sosis, patates mücver, kuru fasülye
 
Çıtır Fransız Tostu
Akçaağaç şurubu, karamelize elma 
 
Geleneksel Belçika Usulü Wa�e 
Tercihinize göre akçaağaç şurubu ya da İngiliz kreması, böğürtlen, yaban mersini 

Pankek                                                
Karamelize muz, ceviz, vanilyalı akçaağaç şurubu 

Benedict Usulü Yumurta  
Suda pişirilmiş yumurta, somon füme, somon yumurtası, Hollandaz sos, İngiliz mu�n, kuşkonmaz 

Kendi Omletinizi Yaratın                                      
Seçeceğiniz 3 malzeme ile hazırlanır; 
Çedar peyniri, beyaz peynir, hindi füme, sucuk, biber, domates, mantar, soğan
Tercihinize göre tam yumurta ya da yumurta beyazı ile hazırlanır. 
Patates mücver, domates ve marul ile servis edilir.

KAHVALTI SPESYALLERİ

Yaprak Çay                                                                  
Bitkisel, meyve, siyah, yeşil
Taze Demlenmiş Filtre Kahve                                  
Americano 
Espresso 
Duble Espresso 
Cappuccino                                  

Café Latte                      
Türk Kahvesi           
Meyve Suyu            
Elma, Kayısı, Şeftali, Vişne
Taze Sıkılmış Meyve Suyu          
Portakal, Greyfurt, Havuç, Ananas                             

İÇECEK

Vejeteryan GlütensizSağlıklı Şef’ in Tabağı Acılı
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BREAKFAST BUFFET
The Complete
Bread selection, your choice of cooked eggs, sliced seasonal fruits, cornflakes, yoghurt selection
Served with your choice of hot or cold beverages.

The Continental  
Marmalade, honey, butter, bread, croissants, Danish pastries, sliced seasonal fruits, yoghurt selection
Served with your choice of hot or cold beverages.

AMERICAN
Baker’s Basket
Assorted bread rolls, toast bread, croissants, Danish pastries 
Served with marmalade, honey, butter and margarine.

Egg
Your choice of 2 farm eggs or your omelette creation with up to 3 f illings below
Onion, cheddar, tomato, smoked turkey, pepper, smoked salmon, mushroom

Yoghurt and Sliced Fruit Plate
Your choice of low or full fat yoghurt

Hot and Cold Beverage
Freshly brewed cof fee or tea and fruit juice

TURKISH
Baker’s Basket      
Simit, pita bread, white bread, savory bun, pastry 

Breakfast Platter
Kasar cheese, Feta cheese, Van style herby cheese, pastrami, Turkish spicy sausage, tomato, cucumber, honey, clotted cream,
marinated green and black olives, pastry with cheese f illing

Egg
Your choice of eggs with Turkish spicy sausage or pastrami; or your omelette creation with up to 3 f illings below
Onion, cheddar cheese, tomato, smoked turkey, pepper, mushroom, pastrami

Hot and Cold Beverage
Freshly brewed co�ee or tea and fruit juice

THE CONTINENTAL
Baker’s Basket
Assorted bread rolls, toast bread, croissant, Danish pastries 
Served with marmalade, honey, butter and margarine.

Yoghurt and Sliced Fruit Plate
Your choice of low or full fat yoghurt

Hot and Cold Beverage
Freshly brewed cof fee or tea and fruit juice

BREAKFAST MENU

130 TL

88 TL

96 TL

104 TL

88 TL



All prices are in Turkish Lira and include VAT at the current rate.
For those with special dietary requirements or allergies who may wish to know about the ingredients used, please ask for                                               

a member of staf f. Consuming raw or undercooked eggs or meat may increase your risk of foodborne illness.

Baker’s Basket
Whole wheat bread, Wasa crispy bread, rye bread
Served with diabetic marmalade, honey, butter and margarine.

Egg
Omelette with spinach and tomato, light kasar cheese, feta cheese, strawberry

Hot and Cold Beverage
Freshly brewed cof fee or tea and fruit juice

THE HEALTHY

Swiss Bircher Muesli  
Dried cranberry, apricot, apple, almond

Seasonal Fruits and Berries  
Served with yoghurt.

Smoked Salmon

COLD OPTION

Menemen
Pepper, onion, tomato. Served with Turkish spicy sausage and potato balls.

Breakfast B.L.T.
Brown or white toast bread, lettuce, tomato, beef pastrami, fried eggs, cheddar cheese, mayonnaise

2 Farm Eggs
Cooked with your choice of ingredients; Beef pastrami, smoked turkey, chicken sausage, potato patty, beans
 
Crispy French Toast
Maple syrup, caramelized apple
 
Traditional Belgian Style Wa�e
Your choice of maple syrup or English cream, blackberry, blueberry

Pancake
Caramelized banana, walnut, vanilla maple syrup

Eggs Benedict  
Poached eggs, smoked salmon, salmon caviar, hollandaise sauce, English muf f in, asparagus

Create Your Own Omelette
Prepared with your choice of 3 ingredients below;
Cheddar cheese, feta cheese, smoked turkey, Turkish spicy sausage, pepper, tomato, mushroom, onion
Cookied with whole egg or white of the egg.
Served with potato patty, tomato and lettuce.

BREAKFAST SPECIALITIES

Tea Leaf
Herbal, fruit, black, green
Freshly Brewed Filter Co�ee                             
Americano 
Espresso 
Duble Espresso 
Cappuccino                                  

Café Latte                      
Turkish Co�ee         
Fruit Juice
Apple, apricot, peach, sour cherry
Fresh Fruit Juice
Orange, grapefruit, carrot, pineapple
                            

BEVERAGE

Vegeterian Healthy Chef’s Signature Dish Gluten-FreeSpicy
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