
EXCLUSIVE
BRUNCH MENÜ 1

Taze üzüm ve ceviz eşliğinde hazırlanmış  Gourmet peynirleri; İsli 
Çerkez  Peyniri, Kars Gravyeri, Kimyonlu Gouda, Çörekotlu 

Abaza, Edremit Sepet Peyniri, Beyaz Peynir , Erzurum Tel peyniri
---

Çekirdeksiz zeytin çeşitleri; Limonlu zeytin, Bademli zeytin
---

Taze biberiye ve yeşillikler eşliğinde soğuk et tabağı; , Dana jambon,  
Tavuk jambon,  Biberli dana roastbeef, Sebzeli salam

---
Antakya yeşil zeytin salatası eşliğinde, Marine cherry domates & 

söğüs salatalık dilimleri, Nar ekşisi ile
---

Ev Reçel çeşitleri; Portakal, çilek, ayva
---

Susam, Maydanoz ve havuçla dekore edilmiş club sandviçler
Mantarlı ve sebzeli omlet küpleri

Lorlu otlu krep sarmaları
Keçi peyniri ve ıspanaklı su böreği 

---
Taze domates soslu sosis sote

---
Kepekli mini poğaçalar

Sade & zeytinli mini açmalar
Kruvasan çeşitleri

---
Karışık ekmekler ile hazırlanmış ekmek sepeti; tahıllı, çavdarlı, baget

---
Gün kurusu kayısı eşliğinde kuru dut, incir ve ceviz

Havuçlu ve elmalı kek dilimleri
Mini servislerinde vişne soslu sakızı muhallebi

Mini kaplarında müsli, meyveli yoğurt ve kuru yaban mersini
---

Katlı servislerinde çilek ve yeşil elma

Çay, Kahve, Aromalı çay çeşitleri
Coca-cola, Light cola, Fanta, Sprite, Meyve Suları, Soda, Aromalı  Su

Taze nane ve limon eşliğinde, Ev yapımı limonata
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EXCLUSIVE
BRUNCH MENÜ 2

Taze üzüm ve ceviz eşliğinde hazırlanmış antre gourmet peynirleri; İsli 
Çerkez  peyniri, Kars Gravyeri, Kimyonlu  Gouda, Çörekotlu Abaza, 

Edremit Sepet Peyniri, Beyaz peynir, Erzurum Tel peyniri
---

Taze biberiye ve yeşillikler eşliğinde soğuk et tabağı; Dana jambon,  Tavuk 
jambon,  Biberli dana roastbeef, Sebzeli salam

---
Gün kurusu kayısı eşliğinde kuru dut, İncir ve ceviz

Çekirdeksiz zeytin çeşitleri; Limonlu zeytin, Bademli zeytin
Antakya yeşil zeytin salatası eşliğinde marine cherry domates & salatalık

Kepekli mini poğaçalar
Sade & zeytinli mini açmalar

Kruvasan çeşitleri
Dil peynirli otlu krep

Pancake ve ev yapımı reçeller; Portakal, Frambuaz, Ayva 
Mini cam servislernde meyvalı yoğurt ve müsli, Taze meyveler ile

Karışık ekmekler ile hazırlanmış ekmek sepeti; 7 tahıllı, Çavdarlı, Baget
---

Akdeniz yeşillikleri salatası, Ceviz ve Parmesan ile
Közlenmiş patlıcanlı manca salatası, taze otlar ve baharatlar ile

Cevizli kabak tarator
Renkli biberli dolma dilimleri

Arpacık soğanlı portakal soslu enginar
Fesleğenli & keçi peynirli su böreği veya Körili sebzeli açma börek

Kremalı & mantarlı beefstragannoff
Biberiye ile lezzetlendirilmiş  sote patates ve fırın sebze

Patlıcanlı, domatesli bahar pilavı
---

Sütlü & bademli irmik helvası
Elmalı  tart tatin

Frambuaz soslu savoyerli sakızlı tatlı
Katlı servisinde mevsim meyveleri 

Çay, Kahve, Aromalı çay çeşitleri
Coca-cola, Light cola, Fanta, Sprite, Meyve Suları, Soda, Aromalı  Su  

Taze nane ve çilek eşliğinde, ev yapımı limonata
Çengelköy salatalık ile fesleğenli  ayran
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