
Kahvaltı  menüsü

Breakfast  menu

Yüksel ve ışılda
Rise and shine

“Günaydın!
Güne zinde bir

başlangıç  
yapmanız

için yanınızdayız...”

“Good Morning! 
Making a fresh 
start to the day

We are with you for… ”

Sıcak İçecekler Soğuk İçecekler
Her iki kahvaltı seçeneğinde de 
aşağıdaki içecek seçenekleri 
bulunuyor.

Türk Çayı                       8.00
Bitkisel Çaylar              8.00
Türk Kahvesi                12.00
Espresso                       15.00
Americano                    15.00
Sıcak Çikolata             15.00
Double Espresso          18.00
Cappucino                  18.00
Cafe Latte                  18.00

Meyve Suları                13.00
Ayran                            13.00
Coca Cola(250ml)         13.00
Coca Cola Zero(250ml)   13.00
Sprite                            13.00
Fanta                             13.00
Ice Tea(Limon,Şeftali)                 13.00
Taze Portakal Suyu     19.00

Limonata                      15.00
Buzlu Kahve                 18.00
Frappe                           18.00
Su (0,50lt)                            5.00
Maden Suyu                   9.00
Su(1,5lt)                                             12.00
S. Pellegrino Soda       19.00

Pişmiş Kahvaltılıklar
Güne zinde bir başlangıç için içinizi ısıtacak kendi lezzet tabağınızı oluşturun.                                               
Arasından istediklerinizi seçmeniz için tüm klasikleri sunuyoruz.

Tavada Rende Patates  (v)  

Patates Tava  (v)  

Kızarmış Sosis

Kızarmış Sucuk

 20.00

20.00

24.00

26.00



Selections of Breakfast

Whether you need to get up and go, or you want to sit back and get ready to face the day in a leisurely way, 
our selection of delicious breakfast options offer something for everyone.

(v) Suitable for vegetarians  Healthy choice  Ask for allergy details  Prices include VAT

Kahvaltı Çeşitleri

İster toparlanıp yola koyulmak üzere olun, isterseniz arkanıza yaslanıp günü dinlenerek geçirecek olun,  
lezzetli kahvaltı seçeneklerimiz herkese uygun seçenekler sunuyor.

(v) Vejetaryenler için uygun  Sağlıklı seçim  Alerjenler hakkında ayrıntılı bilgi edinin  Fiyatlara KDV dahildir

Hot Beverages Cold Beverages
Drinks at the bottom are also 
suitable for both breakfast 
options.

Turkish Tea                   8.00
Herbal Teas                   8.00
Turkish Coffee             12.00
Espresso                       15.00
Americano                    15.00
Hot Chocolate             15.00
Double Espresso          18.00
Cappucino                  18.00
Cafe Latte                  18.00

Fruit Juices                  13.00
Ayran                            13.00
Coca Cola(250ml)         13.00
Coca Cola Zero(250ml)   13.00
Sprite                            13.00
Fanta                             13.00
Ice Tea(Lemon,Peach)                 13.00
Fresh Orange Juice     19.00
Lemonade                    15.00

Iced Coffee                  18.00
Frappe                           18.00
Water (0,50lt)                    5.00 
Mineral Water               9.00
Water(1,5lt)                                   12.00
S. Pellegrino Soda       19.00
Perrier Soda                 19.00

Cooked Breakfast
Create your own plate of warming scrumptiousness to set you up for the day.  
We’ve got all the classics for you to choose from.

Pan Fried Rosti Potatoes (v)

French Fries (v)

Fried Sausage

Fried Spicy Pepperoni  

20.00

20.00

24.00

26.00“Sucuk“

Yumurta Çeşitleri;      18.00     
Çırpılmış, sahanda, çılbır veya 
haşlanmış yumurta (2 adet) (v) 
Yumurta çeşitleri dilimlenmiş 
domates ve salatalık ile servis 
edilir.

Omlet Seçiminiz (v)     19.00
(Sade, peynirli, mantarlı veya sebzeli) 

Omletler dilimlenmiş domates ve 
salatalık ile servis edilir.

Menemen (v)                20.00
Çırpılmış yumurta, domates, 
biber ve tereyağı ile.

Kaşarlı Tost (v)            24.00
Kaşar, patates tava, domates ve 
salatalık ile.

Karışık Tost                 28.00
Sucuk, kaşar, patates tava, domates ve 
salatalık ile.

“Deco” Kahvaltı (v)      35.00
Sahanda yumurta, 
mozzarella peyniri, kızarmış 
patates ve domates ile.                                                         
1 fincan çay veya kahve kahvaltıya 
dahildir.

Kontinental 
Kahvaltı (v)           37.00
Mısır gevreği, meyveli müsli, zeytin 
çeşitleri, mevsim meyveleri, reçel,
beyaz peynir ve tereyağı ile. 
                   

Diyet Kahvaltı (v)         33.00
Diyet peynir, diyet yoğurt, 
mevsim meyveleri, haşlanmış 
yumurta, kepekli ekmek, diyet 
reçel, salatalık ve domates ile.

Eggs Benedict 
Royal                            54.00
Kızarmış ev yapımı ekmek, füme 
somon ve hollandez sos ile.

Amerikan Kahvaltı     45.00
İsteğe bağlı 2 adet sahanda 
veya haşlanmış yumurta, ızgara 
domates, rende patates kızartma 
ve dana sosis.

Açık Büfe Kahvaltı   85.00
Açık büfe kahvaltımız hafta içi 
sabah 07.00 ile 10.30, hafta sonu 
07.00 ile 11.00 arasındadır.

1 adet meyve suyu ve 1 fincan çay veya kahve 
kahvaltıya dahildir.

1 fincan çay veya kahve kahvaltıya dahildir.

1 fincan çay veya kahve kahvaltıya dahildir.

1 fincan çay veya kahve kahvaltıya dahildir.

Türk Kahvaltısı            35.00
Beyaz peynir, tulum peyniri, 
zeytin çeşitleri, reçel, tereyağı, bal, 
haşlanmış yumurta, ızgara sucuk, 
domates ve salatalık ile.

Selection of Eggs;       18.00     
Scrambled, fried, poached or boiled 
eggs (2 Pcs.) (v)

Selection of eggs served with 
sliced tomato and cucumber.

Omelet of Your 
Choice (v)                      19.00
(Plain, cheese, mushroom or vegetable) 

Omelets served with sliced tomato and 
cucumber.

“Menemen”  (v)             20.00
Scrambled egg with tomatoes, 
green peppers and butter.

Toast with Yellow 
Cheese     (v)                       24.00
With french fries,tomato and 
cucumber.

Toast with Garlic Sausage 
and Yellow Cheese          28.00
With french fries, tomato and 
cucumber.

“Deco” Breakfast (v)    35.00
Fried egg with mozzarella 
cheese, hash brown 
potato and tomato                                                         
1 cup of tea or coffee is included 
breakfast.

Continental                 37.00
                   

Light Breakfast (v)       33.00
Light cheese, light yoghurt, 
seasonal fruits, boiled eggs, 
whole wheat bread, light jam 
with cucumber and tomatoes.

Eggs Benedict 
Royal                      54.00
Homemade toasted bread, 
smoked salmon with hollandaise 
sauce.

American Breakfast   45.00
Optional 2 eggs fried or boiled 
with grilled tomato, rosti 
potatoes and sausage.

1 piece fruit juice and 1 cup of tea or coffe is 
included breakfast.

1 cup of tea or coffee is included breakfast.

Açık Büfe Kahvaltı   85.00
Our open buffet breakfast is 
between 07.00 and 10.30 on 
weekdays and between 07.00 
and 11.00 on weekends.

1 cup of tea or coffee is included 
breakfast.

1 cup of tea or coffee is included breakfast.

Turkish Breakfast       35.00
Feta cheese, “tulum” cheese, mixed 
olives, jam, butter, honey, boiled egg, 
grilled spicy Turkish sausage, tomator 
and cucumber.

Corn flakes, muesli with fruit, 
selections of olives, seasonal 
fruits, jam, feta cheese and 
butter

Breakfast (v)


