
noz, 

Izgara hellim peyniri
Tavada sucuk / sosis / bacon

Bal, kaymak
Haşlanmış yumurta
2 adet poşe yumurta

Avokado
Salatalık, Domates, Maydanoz

Taze lor üzerinde ev reçeli
Nutella

İlave peynir
Simit

Hafif Kahvaltı Tabağı
simit yanında Ezine beyaz peynir, 
labne, zeytin, domates, salatalık ve 

taze meyve ile

Sıcak Kahvaltı Tabağı
scrambled egg, mantarlı sote ıspanak, 

köz biber, kızarmış domates,
ızgara hellim ve sosis

   
Abaza Peynirli 

Tava Tostu               
sucuk ilaveli 

domates, salatalık 
söğüş

Keçi Peynirli Tost  
tam buğday ekmek, 

kurutulmuş domates, 
fesleğen

MOLKA KAHVALTI 
Ezine beyaz peynir, Abaza peyniri, eski kaşar, labne ve zeytin çeşitleri, dana jambon, 

domates, salatalık, ev reçeli, tereyağı, taze ve kurutulmuş meyveler ile

KAHVALTI İÇİN DAHA FAZLASINI İSTERSENİZ

Sade Kruvasan
Tuzlu Kruvasan, 3 peynirli, roka, domates ve avokado ile

Tatlı Kruvasan, nutella ve meyve ile
Pancake, mevsim meyveleri, ev yapımı şurup / nutella ile

French Tost,  Ayvalık ekmeği, lor peyniri, çilek ve ev yapımı şurup

Ev Yapımı Meyveli Granola 
balla fırınlanmış yulaf, badem, kurutulmuş meyveli ev yapımı granola,

mevsim meyveleri, soğuk süt / yoğurt ile

TOSTLAR

YUMURTALI SEÇENEKLER
Menemen, beyaz peynir ile

Sahanda İki Göz Yumurta,  sade/ peynir / sucuk / bacon ile
Ekmek Üstü İki Göz Yumurta, cheddar, jambon, sote mantarlı ıspanak ile

Scrambled Egg,  krema ile çırpılmış yumurta, yanında sosis ile
Eggs Benedict,  bazlama ekmeği üzerine, cheddar peyniri, Hollandaise soslu 

poşe yumurta, ıspanak-mantar / jambon / füme somon / bacon ile
Güveçte Poşe Yumurta, fırınlanmış beyaz peynir, siyah zeytin, biberiye, kekik, mayda

zeytinyağı, 2 adet poşe yumurta, Bolu patatesli köy ekmeği

Omletler (3 yumurta ile)
Sade

Patates-Mozzarella
Otlu-Peynirli

Otlu Hafif Omlet (4 yumurta beyazı)

Bazlama Tostu  
beyaz peynir,

dilim zeytin, domates, 
yeşillik ile

PAYLAŞMALIK / BAŞLANGIÇLAR

Ekmek Üzeri... 
ekşi maya ve patatesli köy ekmeği

Humus Tabağı
humus, kızarmış nohut, nachos, z.yağı ve boşnak eti ile

 
 Ev Yapımı Pizza (beyaz unlu/ kepekli)

manda mozzarella / sebzeli / etli

Çıtır Parmak  Tavuk 
panelenmiş tavuk dilimleri, patates kızartması, taze otlu tartar sos ile

 Peynir tabağı 
kimyonlu gouda, isli, parmesan, edam, yanında boşnak eti, 

mevsim meyvesi ve incir chutney ile

 Chedarlı Dana Sosis veya Domuz Sosis 
baharatlı sosis,tane hardal, otlu parmesanlı patates ile

Falafel
Süzme yoğurt ve ballı tahin sos ile

 
 Mevsim Mücveri   

lütfen sorunuz

Trüf  Yağlı Patates Kızartması
trüf yağı, taze otlar ve parmesan ile

Çıtır Mantı  
naneli yoğurt ve tatlı ekşi sos ile

ELLERİNİZLE YEMEK İSTERSENİZ...

Tavuk Sandviç
sriracha sos, ciabatta ekmeği içinde ızgara tavuk, cheddar ve ızgara sebzeler ile

Molka Cheeseburger
 extra cheddar, tursulu, karamelize soğanlı, füme etli ve ev yapımı zerdeçallı patates ile

Mini Cheeseburger (3 adet)
cheddarlı, karamelize soğanlı, kızarmış patates ile

Bonfile Sandviç
sriracha sos, ciabatta ekmeği içinde ızgara ince dilimlenmiş bonfile, yeşillikler, 

cheddar, karamelize soğan,kızarmış patates ile

Mozzarella ve Pesto 
avokado, domates ve roka

*2 adet poşe yumurta ilave etmek isterseniz

Bruschetta Tabağı 
domates&parmesan, enginar&keçi peyniri, avokado&lor peyniri

Füme Norvec Somonu
avokado, mascarpone kreması, 

dereotu ve capari

Kuru Et / Bacon
humus, çıtır nohut ve 

kızarmış cherry domates

ÇORBALAR

Lütfen günün çorbasını sorunuz

SALATALAR... HAFİF YEMEK İSTEYENLER İÇİN

Maydanoz Salatası 
çeri domates dilimleri üzerinde havuçlu maydonoz karışımı 

üzerine rendelenmiş beyaz peynir 
vinaigrette sos ile

Burrata ile Domates Salatası 
renkli domatesler üzerine rezene , 

roka fesleğen karışımı, kurutulmuş pancarlı ekşi maya ekmeği, 
kırmızı şaraplı vinaigrette sos ile

Pancar Salatası
fırınlanmış pancar, keçi peyniri, roka, fesleğen, karamelize ceviz,

üstüne pancarlı tabule, kırmızı şaraplı vinaigrette sos ile

Kinoa Salatası 
semiz otu, renkli biberler, avokado dilimleri ve fırınlanmış ceviz

yağ-limon sos ile

Füme Somon Salatası 
karışık yeşillikler, sebze garni, kuşkonmaz, süzme yoğurt topları, capari meyvası ile

 Izgara Somon Salatası 
akdeniz yeşillikleri üzerine, 
ızgara somon, zencefil sos ile

 
Yoğurtlu Tavuk / Bonfile Salatası 

akdeniz yeşillikleri üzerine, taze naneli yoğurt sosu 
kibrit patates ve baharat   

ince tavuk / bonfile dilimleri ile

Hardallı Tavuk Salatası 
avokado püresi, kuzukulağı, tere, nane, dereotu, maydonoz, semizotu, edamame ile

*hamburger ekmeğimiz kendi üretimimizdir.

*peynirlerimiz Rani ve Kuka çiftliğindendir.

*şarküteri ürünleri Koru Çiftliği ve Kozmaoğlu’ndan temin edilir

*yumurtalarımız Kuka Çiftliği’nden serbest gezen tavuklardandır.



MAKARNALAR

Tavuklu Fettucini
tavuk, mantar, fesleğen, kızarmış çeri domates, krema sos ve 

parmesan ile

Patlıcanlı Mozzarellalı Penne 
patlıcan, mozzarella, fesleğen, maydanoz ve acı domates sos ile

Karidesli Köy Eriştesi 
domates,köy eriştesi,çekdirilmiş şarap, 

karides ve fesleğen ile

Noodle
özel noodle sosu, oyster sosu
sotelenmiş mevsim sebzeleri 

sebze / tavuk / bonfile seçenekleriyle

Spagetti Carbonara
dana jambon, bezelye, parmesan peyniri, fesleğen, 

krema sos ile

  

ANA YEMEKLER

Beğendili Izgara Köfte
beğendi, domates sos, yoğurt, sumak, ev yapımı baharatlı köfte, 

maydanoz ve kırmızı soğan turşusu ile

Şişte Otlu Köfte
bol taze otlu ev yapımı köfte, kibrit patatesve yeşillik ile

Glutensiz Izgara Köfte
ızgara avokado, haşlanmış sebze, süzme yoğurt, kapya biber sosu ile

Organik Izgara Tavuk
zahter pestolu tam buğday eriştesi, soslu ızgara tavuk, 

rezene, çilek ve semizotu salatası ile

Tavuk Schnitzel
patates salatası ve roka ile

Fish and Chips
levrek, tempura, tartar sos ve sweet chili ile

Izgara Somon 
pot-au-feu, marine edilmiş sebzeler

Limonlu Levrek
naneli kuşkonmazlı buğday risottosu ile

Rokalı Izgara Bonfile 
roast domates halkaları üzerinde karamelize soğan, zeytin soslu ızgara dana bonfile, 

 yaprak parmesan, rezene ve roka yaprakları

ÇAYLAR

RONNEFELDT yaprak veya tomurcuk bitki çayları, 
(demlikle servis edilir, iki kişiliktir)

morgentau 
yeşil çay, mango, narenciye, ayçiçeği, peygamber çiçeği, gül 

mint & fresh  
nane ve limon yaprağı

rooibos chocolate heaven 
Güney Afrika 1000 m. yükseklikte toplanmış rooibos bitkisi, 

kakao ve vanilya karışımlı, uzun kesim
fruity cammomile 

rahatlatıcı etkili %100 kurutulmuş papatya çiçeği çayı
jasmine pearls 

elle toplanmış yasemin çiçeği taç yaprakları
english breakfast

Sri Lanka’nın  Uva tepelerinden toplanan earl grey / tomurcuk çayı
white yin long

dünyanın en seçkin ve nadir bulunan çaylarından 
Çin’in Anhui bölgesi beyaz çayı

get the power 
canlılık ve enerji veren spa çayı, ebegümeci, elma parçalı, böğürtlen ve frenk üzümü aromalı

earl grey
hafif çiçeksi Darjeeling çayının ferahlatıcı bergamot aromasıyla harmanı

irish whiskey cream
Irish viski ve kakao aromalı assam çayı

herbs and ginger
zencefil, anason, rezene, meyan kökü, limon otu, karabiber, 

tarçın, papatya, böğürtlen yaprakları, melisa
*chill out with herbs

rooibos, böğürtlen yaprakları, melisa, portakal, ayçiçeği yaprağı, peygamber çiçeği
*huckleberry friend 

yeşil çay, yaban mersini, elma, limon otu

RONNEFELDT ev yapımı soğuk çay çeşitleri 

Demleme çay, küçük / büyük   

KAHVELER

Espresso single veya double,
Macchiato

Caffe Cortado
Cappuccino  single veya double

Flat White
Caffe Latte

Caramel Macchiato
Americano single veya double

Filtre Kahve Özel harman
Türk Kahvesi  (Kurukahveci Mehmet Efendi)

ALKOLLÜ KAHVELER

Coffee Baileys
  Irish Coffee

Rom Coffee 

SAĞLIK İÇİN...

Zencefil, Elma Shot, taze sıkılmış  
Portakal Suyu, taze sıkılmış

Elma Suyu, taze sıkılmış
Portakal, Elma, Havuç Suyu, taze sıkılmış

Greyfurt, Limon, Yeşil Elma, Zencefil (bağışıklık), taze sıkılmış
Pancar, Yeşil Elma, Sap Kereviz, Zencefil (bağışıklık), taze sıkılmış

Salatalık, Ispanak, Limon, Sap Kereviz (alkali), taze sıkılmış

SOĞUK KAHVELER

Frappe
Frappuccino

Ice Latte  
Cappuccino Freddo

Ice Americano
Cold Brew

SOĞUK İÇECEKLER

Coca Cola / Zero / Light / Fuse Tea / Sprite
S.Pellegrino  25cl / 50cl

Su  küçük / büyük
Sırma Soda

Ev yapımı naneli Ayran

TATLILAR

Lütfen günün kek veya tatlısını sorunuz...
Meyveli Tart

Çikolatalı Brownie
Cheesecake frambuaz veya çikolata sos ile

San Sebastian 
Sufle  

Kurabiye Tabağı
Çilekli Rulo Pasta

Skillet Chocolate Chip Cookie
Glutensiz Brownie

Hurma Topları

DONDURMALAR

sorbe ve sütlü dondurma çeşitlerini lütfen sorunuz    

EVE GÖTÜRMEK İSTERSENİZ...

Cheesecake
San Sebastian 

Brownie 
Baton Kek 



KIRMIZI ŞARAP

Barbare, Türkiye
Cabernet Sauvignon, Merlot

Likya Kızılbel, Türkiye
Merlot, Öküzgözü, Cabernet Sauvignon

Piccini Chianti DOCG, İtalya
Sangiovese

Arcadia, Türkiye
Cabernet Sauvignon

Paiara IGT, İtalya
Negoamaro, Cabernet Sauvignon  

Urla Vourla, 2013, Türkiye
Boğazkere, Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon 

  

Likya Vineyards,
Pinot Noir

Paşaeli K2, Türkiye 
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc

Merlot, Petit Verdot,

Porta Caeli, Ament, Türkiye
Cabarnet Sauvignon, Cabernet Franc

Petit Verdot

SICAK ŞARAP

         Günlük hazırlanan sıcak şarabımızı lütfen sorunuz...

     

                                           
 Suvla, Türkiye

Sauvignon Blanc, Semillon

BEYAZ ŞARAP

Mannara, İtalya
Pinot Grigio

Paiara, Bianco IGT, İtalya
Chardonnay

Likya Arykanda, Türkiye
Chardonnay

Umurbey, Türkiye
Sauvignon Blanc

 

Paşaeli Yapıncak, Türkiye
Yapıncak üzümü

ROZE ŞARAP 

Suvla Blush, Türkiye
Karasakız

Mannara, İtalya
Pinot Grigio

Serendias Roze, Türkiye
Shiraz, Merlot

Porta Caeli, Felici, Türkiye
Cabernet Sauvignon

Lamberti Blush IGT, İtalya
Pinot Grigio 

 

YENİ*** Henkel Trocken (200ml)

KOKTEYL

Velenje
(Gordon’s, Cardinal, lime, salatalık)

Bovec
(Olmeca, gin infused hibiscus, Cointreau, sweet and sour)

Solcava
(Gordon’s, Mastika, sweet and sour, taze adaçayı)

Koper
(Bacardi, Jack Daniel’s, passion fruit, chili acı biber, lime)

Celje
(frambuaz votka, Archers, böğürtlen, nane, lime)

Bled
(Black Label, ayva suyu, elma suyu, sweet and sour)

KLASİKLER

Espresso Martini
(espresso, Smirnoff, Kahlua)

Gin Tonik
(Gordon’s, salatalık, biberiye, tane karabiber, limon suyu)

Margarita
(Olmeca, Cointreau, taze sıkma limon suyu)

Martini
(extra dry martini, Gordon’s)

Molka Long Island
(Smirnoff, Gordon’s, Bacardi, Olmeca, Cointreau, Coca Cola, 

sweet and sour mix)

Mojito
(Bacardi, taze nane, taze lime, soda, Angostura bitters)

Lynchburg Lemonade
(Jack Daniel’s, Cointreau, Sprite)

White Russian
(Kahlua, Smirnoff, süt kreması)

Negroni
(Gordon’s, Martini rosso, Campari)

BİRALAR

 

VİSKİ
J&B

Jack Daniel’s
Chivas RegalS
JW Black Label
The Glenlivet

 

 

VOTKA
Grey Goose

Belveder
Smirnoff
Absolut

CİN 
 Hendrick’s

 Gordon’s  

 

LİKÖRLER 
Bailey’s

Amaretto
Limoncello

Grappa

TEKİLA
Olmeca

Patron Anejo

RAKILAR
Yeni Rakı

Beylerbeyi Göbek

Efes Pilsen, 33 cl

Beck’s, 33 cl

Bomonti, 33 cl

Carlsberg, 33 cl

Tuborg Gold, 33 cl

Miller, 33 cl

Kirin, 33 cl

Heineken, 33 cl

Budweiser, 33 cl

Erdinger, 33 cl

Corona, 33 cl

Grolsch, 45 cl

Pablo, 33 cl

Weihenstephaner, 33 cl


