
PANCAKE KAHVALTI

KAHVALTI
Parfe Kahvalt› 125,00
Peynir çeşitleri, bal, kaymak, domates, salatal›k, yeşil zeytin, siyah zeytin,
ev yapımı reçel, macar salam, sahanda yumurta, yumurtalı ekmek,
kızarmış biber, ekmek çeşitleri, 2 bardak çay.

Serpme Kahvaltı (2 kişilik) 395,00
Peynir çeşitleri, bal, kaymak, reçel çeşitleri, domates-salatal›k söğüş, roka,
yeşil zeytin, siyah zeytin, kurutulmuş domates, hindi füme, dana salam,
tahin-pekmez, kuru incir, kuru kayısı, çikolatalı fındık kreması, acuka, peynirli kıtır,
soğan kavurması, yumurtalı ekmek, kavurmalı yumurta, kızarmış biber, patates 
kızartması, ekmek çeşitleri, simit ve sınırsız çay.

Pancake Kahvalt› 125,00
4 adet pancake, mevsim meyveleri, bal, kaymak, çikolatalı fındık kreması,
reçel, dana bacon, ızgara hellim peyniri ve 2 bardak çay.

GÖZLEMELER
Beyaz Peynirli Gözleme 95,00

Kaşarlı Gözleme 97,00

Kaşarlı - Patatesli Gözleme 97,00

Sucuklu - Kaşarlı Gözleme 102,00

Ispanaklı - Beyaz Peynirli Gözleme 95,00

Menüdeki fotoğraflarla sunumlar arasında bazı değişiklikler olabilir.

GÖZLEME



KIYMALI YUMURTA

SAHANDA LEZZETLER
Sahanda Sucuklu Yumurta 98,00
Sahanda Sucuk 95,00
Sahanda Yumurta 70,00
Menemen 75,00
Karış›k Menemen (Sucuk, kaşar) 85,00
Kıymalı Yumurta (Soğanlı) 125,00

TOSTLAR
Beyaz Peynirli Tost 68,00
Beyaz peynir, domates, biber, yanında domates ve salatalık.

Kaşarl› Tost 72,00
Kaşar peyniri, domates, biber, yanında domates ve salatalık.

Karış›k Tost 80,00
Kaşar, sucuk, yanında domates ve salatalık.

Kavurmalı Bazlama Tost 110,00
Bazlama ekmeği içerisine spesiyal kavurma, kaşar peyniri, domates,
salatalık eşliğinde.

OMLETLER
Parfe Omlet 83,00
Soğan ile sotelenmiş küp patates, taze otlar ve kaşar peyniri.

İspanyol Omlet 92,00
Domates, biber, mantar, beyaz peynir, maydanoz.

Kaşarl› Omlet 85,00
Beyaz Peynirli Omlet 82,00
Karışık Omlet 95,00
Macar salam, mantar, kaşar peyniri, yeşil biber, domates.

Dana Bacon Omlet 105,00
Dana bacon, gravyer peyniri ve mantar.

Yeni

Yeni

KAVURMALI BAZLAMA TOST

DANA BACON OMLET



BAŞLANGIÇLAR
Günün Çorbas› Az: 35,00 45,00

Soğan Halkalar› 60,00
Labne peynirli özel sos eşliğinde.

Keyif Tabağ› 165,00
Çin böreği, sosis, chicken finger, parmak patates, soğan halkas›,

mozarella sticks, peynirli kıtır ve özel sos.

Sebzeli Kaşarlı Çin Böreği 82,00

Patates K›zartmas› 82,00

Peynirli Kıtır (5 adet) 70,00

Parfe Special Dana Sosis 135,00

Cheddar’lı Fırınlanmış Kaşık Patates 97,00

Bolonez’li Cheddar’lı Kaşık Patates 122,00

Mozarella Stick 85,00

Robespierre (120g)  205,00
Çok ince kontrafile dilimleri, kızgın tereyağı ile hafif pişirilip, karışık yeşillikler ve

parmesan peyniri ile servis edilir.

Karides Güveç  156,00
Çim çim karides, domates, biber, mantar, sarımsak ve persto sos tereyağ ile

sotelenir, kaşar peyniri ile fırınlanıp, sarımsaklı ekmek ile servis edilir.

Quasedilla - Etli  298,00
Sotelenmiş renkli biberler, Meksika fasulyesi, jalapeno biberi, ızgara kontrfile

parçaları kaşar peyniri ile fırınlanıp, salsa sos sürülmüş tortilla ekmeği içerisine konularak 

Cheddar peyniri ile fırınlanır. Guacamole sos, salsa sos ve sour cream ile servis edilir.

Quasedilla - Tavuklu  195,00
Sotelenmiş renkli biberler, Meksika fasulyesi, jalapeno biberi, ızgara tavuk dilimleri

kaşar peyniri ile fırınlanıp, salsa sos sürülmüş tortilla ekmeği içerisine konularak Cheddar 

peyniri ile fırınlanır. Guacamole sos, salsa sos ve sour cream ile servis edilir.

Cajun Finger Sepeti  178,00
Patates kızartması üzerine, özel karışımlarla panelenmöiş tavuk dilimleri,

romesco sos eşliğinde servis edilir.

Şarküteri Tabağı  350,00

Yeni

Yeni

Yeni

Yeni

Yeni

Yeni

Yeni

Yeni

Yeni

Yeni

Yeni

Menüdeki fotoğraflarla sunumlar arasında bazı değişiklikler olabilir.

PARFE SPECIAL DANA SOSİS

KARİDES GÜVEÇ

BOLONEZ’LİI CHEDDAR’LI KAŞIK PATATES

QUASEDILLA

CAJUN FINGER SEPETİ

KEYİF TABAĞI



WRAP’LER
Tavuklu Wrap 172,00
Soğan, biber, mantar ile sotelenmiş marine tavuk parçalar›, kaşar peyniri
napoliten sos ile fırınlandıktan sonra patates k›zartmas› eşliğinde servis edilir. 

Etli Wrap 240,00
Soğan, biber, mantar ile sotelenmiş marine biftek parçalar›, kaşar peyniri
napoliten sos ile fırınlandıktan sonra patates k›zartmas› eşliğinde servis edilir. 

BURGERLER
Hamburger 170,00
Özel sos ile tatlandırılmış hamburger ekmeği arasına, Izgara edilmiş
140 gr özel hamburger köftesi, halka domates, yeşillik, kornişon turşu,
taco baharatlı patates eşliğinde.

Cheese Burger 175,00
Özel sos ile tatlandırılmış hamburger ekmeği arasına, Izgara edilmiş
140 gr özel hamburger köftesi, cheddar peyniri, halka domates,
yeşillik, kornişon turşu, taco baharatlı patates eşliğinde.

New York Burger 180,00
140 gr özel hamburger köftesi üzerine karamelize soğan, cheddar peyniri,
beyaz sos, kıvırcık, domates, patates kızartması eşliğinde.

Argantine Burger 235,00
100 gr’lık 2 adet özel hamburger köftesi üzerine dana bacon, cheddar peyniri,
2 köfte arasına, panelenmiş çıtır soğan patates kızartması eşliğinde.

Steak Burger 310,00
140 gr ızgara dana lokum üzerine dana bacon, karamelize soğan, mantar, üzerine 
cheddar peyniri, patates kızartması eşliğinde.

Yeni

Yeni

Yeni

KREPLER
Tavuklu Krep 167,00
Jülyen doğranmış tavuk parçalar›, mantar, biber, kaşar peyniri,
patates kızartması eşliğinde.

Sebzeli Krep 165,00
Krema ve beşamel sos ile tatlandırılmış, mevsim sebzeleri, kaşar peyniri,
patates kızartması eşliğinde.

Ispanaklı Krep 162,00
Krema ve beşamel sos ile sotelenmiş ıspanak, kaşar peyniri,
patates kızartması eşliğinde.

ŞARKÜTERİ TABAĞI

WRAP

ARGANTINE BURGER



FIT MENÜ
Fit Chicken 300 kcal 185,00
Izgara edilmiş tavuk göğsü üzerine poşe yumurta, karışık yeşillikler,
yoğurt eşliğinde pesto sos ile servis edilir.

Fit Steak 400 kcal 295,00
Haşlanmış sebze kulesi üzerine, ızgara et dilimleri,
yoğurt eşliğinde pesto sos ile servis edilir.

SALATALAR
Izgara Hellim Salatası 145,00
Karışık yeşillikler, roka yatağı üzerine ızgara edilmiş hellim peyniri dilimleri, cherry 
domates, salatalık, mısır, közlenmiş paprica biberi ile nar ekşili sos eşliğinde.

Grilled Chicken Caesar Salata 137,00
Karışık yeşillikler, kroton ekmeği, dilim domates, salatal›k,
üzerine ›zgara edilmiş fleto tavuk göğsü dilimleri, caesar sos.

Baby Patatesli Ton Bal›kl› Salata 145,00
Karışık yeşillikler üzerine, fırınlanmış baby patates, koçan mısır, domatesi,
kırmızı soğan, taze soğan, nar ekşisi, ton balığı ve zeytinyağı ile.

Cajun Finger Salad 138,00
Özel sos ile harmanlanmış karışık yeşillikler üzerine, cajun baharatı ile
tatlandırılmış tavuk parçaları.

Izgara Tavuk Salatası 135,00
Kuru kayısı, file fındık, baby mısır ve domate ile harmanlanmış karışık
akdeniz yeşillikleri üzerine, ızgara tavuk dilimleri, vinegard sos ile.

Steak Salata 235,00
Guacamole sos ile harmanlanmış karışık yeşillikler üzerine karamelize soğan,
baby mısır, köz kapye biberi, domates, ızgara edilmiş yaprak kontrafile dilimleri,
vinegard sos ile.

Kinoalı Tabule Salata 152,00
Karışık akdeniz yeşillikleri üzerine nar taneleri, portakal dilimleri, armut, kinoa,
köftelik bulgur, domates ile servis edilir.

Greek Salata 115,00
Biber, domates, salatalık yatağı üzerine zeytinyağında harmanlanmış
beyaz peynir ve zeytin dilimleri, limon eşliğinde.

Parmesanlı Roka Salatası 125,00
Zeytinyağı ve balzamik sirke ile tatlandırılmış roka yatağı üzerine parmesan
yaprakları, domates eşliğinde.

Gavurdağı Salatası 105,00
İnce doğranmış domates, salatalık, kuru soğan, nane, maydanoz, kapye biberi,
köy biberi ve taze soğan yatağı üzerine ceviz, nar ekşisi ile zeytinyağı sos eşliğinde.

Yeni

Yeni

Yeni

Yeni

Yeni

Yeni

Yeni

IZGARA HELLİM SALATASI

FIT CHICKEN

GAVURDAĞI SALATASI

Menüdeki fotoğraflarla sunumlar arasında bazı değişiklikler olabilir.



KINOALI TABULE SALATASI

BABY PATATESLİ TON BALIĞI SALATASI

IZGARA TAVUK SALATASI



KÖRİ SOSLU
TAVUK

PATLICANLI
TAVUK

CHICKEN FRANCAISE

CHICKEN PIZZAIOLA
SEBZELİ
ARPACIK SOĞANLI PİLİÇ

TAVUKLAR
Izgara Piliç Bonfile 185,00
Izgara edilmiş piliç göğsü, pirinç pilav›, yanında k›zarm›ş patates,
közlenmiş biber ve domates.

Patlıcanlı Tavuk 195,00
Közlenmiş patlıcan ile hazırlanmış beğendi yatağı üzerine,
özel olarak marinelenmiş ızgara tavuk göğsü dilimleri, özel sos ve parmesan eşliğinde.

Chicken Française 198,00
Kızarmış patates yatağı üzerine ızgara edilmiş tavuk but
française sos ile servis edilir.

Viyana Usulü Şinitzel 178,00
Parmak patates, tereyağ› ve limon eşliğinde.

Köri Soslu Tavuk 195,00
Köri sosunda yeşil biber, mantar ile sotelenmiş jülyen tavuk dilimleri,
pirinç pilavı ve tereyağlı sarımsaklı ekmek eşliğinde.

Chicken Pizzaiola 195,00
Izgara tavuk but, pizzaiola sos, mozarella peyniri ve kremalı patates eşliğinde.

Fajitas Chicken 205,00
K›zd›r›lm›ş tava içerisinde sotelenmiş paprika biberi,
dolmal›k biber, tatl› soğan üzerinde Meksika baharatlar› ile tatland›r›lm›ş
›zgara tavuk dilimleri, yanında sour cream, salsa sos ve guacamole sos.

Chicken Tikka Masala (hafif acılı lezzet) 195,00
Özel olarak Tikka Masala sos ile marine edilmiş tavuk göğsü parçaları, Tikka Masala 
sos ile sotelenip tereyağlı sarımsaklı ekmek ve pirinç pilavı eşliğinde servis edilir.

Tavuklu Yoğurtlu Kebap 198,00
Yoğurt yatağı ve tereyağında çıtırlaştırılmış bazlama dilimleri üzerine ızgara edilmiş 
tavuk göğsü dilimleri, özel sos ve köz domates biber eşliğinde.

Kekikli Piliç Izgara 198,00
Özel olarak marine edilmiş ızgara tavuk butları, kremalı patates,
ızgara domates-biber ve bol kekik eşliğinde.

Sebzeli Arpacık Soğanlı Piliç 198,00
Renkli biberler, mantar, arpacık soğan ile özel sosta
harmanlanıp sotelenmiş piliç but parçaları, pirinç pilavı ve kremalı patates
eşliğinde servis edilir.

Peynir Soslu Ispanaklı Tavuk 195,00
Soğan, biber ile sotelenmiş tavuk göğsü dilimleri, özel peynir sos ve taze ıspanak ile 
fırınlanıp güveçte servis edilir.

Hardal Soslu Tavuk 195,00
Tavuk göğsü, mantar, taze soğan, tane hardallı hardal sos ile sotelenip, fırınlanmış 
kaşık patates ile servis edilir.

Supreme Soslu Tavuk 195,00
Ispanak yatağı üzerine ızgara eilmiş tavuk göğsü dilimleri, supreme sos ve patates 
kızartması ile servis edilir.

Yeni

Yeni

Yeni

Yeni

Yeni

Yeni

ANA YEMEKLER

Menüdeki fotoğraflarla sunumlar arasında bazı değişiklikler olabilir.



CHICKEN TIKKA MASALA

PEYNİR SOSLU
ISPANAKLI TAVUK

HARDAL SOSLU TAVUK



GÜVEÇTE KÖFTE

BEEF STROGANOFF

MEXICAN STEAK

MUSHROOM STEAK

Somon Izgara 280,00
Ağır ateşte ızgara edilmiş Norveç somonu, kremalı patates, yeşil salata eşliğinde.

ETLER
Fajitas Beef 320,00
K›zd›r›lm›ş tava içerisinde sotelenmiş paprika biberi,

dolmal›k biber, tatl› soğan üzerinde Meksika baharatlar› ile tatland›r›lm›ş

›zgara dana biftek dilimleri, yanında sour cream, salsa sos ve avokado sos.

Patlıcanlı Bonfile 290,00
Közlenmiş patlıcan ile hazırlanmış beğendi yatağı üzerine,

özel olarak marinelenmiş ızgara bonfile dilimleri, özel sos ve parmesan eşliğinde.

Biberiyeli Kuzu 305,00
Patlıcan yatağı üzerine, ızgara edilmiş kuzu but dilimleri, fırınlanmış arpacık

soğan ve domates, biberiye dalında demi glace sos ile servis edilir.

Yoğurtlu Kebap 298,00
Küp şeklinde doğranarak tereyağında sotelenmiş bazlama ekmekleri üzerine,

özel olarak marinelenerek ızgara edilmiş biftek parçaları, tereyağlı yoğurt sos ve

baharatlar eşliğinde.

Café de Paris Soslu Biftek 305,00
Özel olarak marine edilmiş ızgara biftek üzerine Café de Paris sos,

patates kızartması, ıspanak eşliğinde.

Dana Pay 250,00
Et suyu ile harmanlanıp pişirilmiş dana kıyma, havuç, soğan, bezelye ile zenginleştirilmiş 

patates püresi yatağı üzerine cheddar peyniri ile fırınlanıp, yeşillikler eşliğinde servis edilir.

Güveçte Yaprak Ciğer 260,00
Tereyağlı sarmısaklı ekmek ve piyaz-soğan-domates eşliğinde

tereyağlı kuzu yaprak ciğer.

Güveçte Köfte 265,00
Izgara edilmiş köfte üzerine biber-soğan ve özel baharatlar ile tatlandırılmış

domates sos, kaşar peyniri ile fırınlanıp, pirinç pilavı ve tereyağlı sarmısaklı

ekmek ile servis edilir.

Delmonico Steak (330g - 350g) 450,00
Mühürlenip fırınlanmış dana antrikot, sote sebze ile servis edilir.

Mexican Steak (hafif acılı lezzet)* 298,00
Özel olarak marine edilmiş ızgara bonfile üzerine, demi glace sos ile harmanlanıp 

sotelenmiş kapya biberi, baby mısır, meksika fasulyesi, mantar, soğan ve jalapeno biberi, 

arpa şehriyeli risotto eşliğinde servis edilir.

Parfe Bazlama Köfte 260,00
Tereyağında sotelenmiş bazlama ekmeği dilimleri üzerine, özel baharatlar ile

hazırlanmış ızgara Parfe köfte, patlıcanlı yoğurt ve pirinç pilavı eşliğinde servis edilir.

Dana Lokum (180g - 200g) 375,00
Izgara dana lokum dilimleri, sote sebze ve fırınlanmış patates ile servis edilir.

Mushroom Steak* 298,00
Izgara dana kontrafile üzerine, özel olarak hazırlanmış mantar sos, patates ile servis edilir.

Beef Stroganoff 298,00
Karamelize soğan ve mantar ile sotelenmiş dana biftek dilimleri,

özel sos ile pişirilip sote sebze ile servis edilir.

Yeni

Yeni

Yeni

Yeni

Yeni

Yeni

ANA YEMEKLER

Menüdeki fotoğraflarla sunumlar arasında bazı değişiklikler olabilir.

*Bu işaretin olduğu yemek çeşitlerimizde alkol bulunmaktadır.



PARFE BAZLAMA KÖFTE

DANA LOKUM

DELMONICO STEAK



Menüdeki fotoğraflarla sunumlar arasında bazı değişiklikler olabilir.

Tortellini 170,00
Közlenmiş patlıcan, pesto krema sos ve mantar ile.

Fettuccine Steak 225,00
Mantar, ›zgara et dilimleri, renkli biberler, zerdeçallı krema sos eşliğinde 
fettuccine makarna.

Penne Con Melanzane 135,00
Napoliten sos ile hazırlanmış penne makarna üzerine, çıtır patlıcan dilimleri, 
parmesan peyniri ile servis edilir.

Fettuccine Chicken 150,00
Mantar, ›zgara tavuk dilimleri, isteğe göre krema veya fesleğenli domates sos ile.

Penne Arabbiatta 130,00
Domates sos, siyah zeytin, pul biber, parmesan peyniri ile.

Noodle (Tavuklu - Etli) 155,00 / 225,00

Spaghetti Bolognese 165,00

Güveçte Fırın Makarna 165,00
Dana ragu beef kıyma ile harmanlanmış penne makarna,
taze kaşar ile fırınlanıp güveçte servis edilir.

Fettuccine Alla Salmone 205,00

Yeni

Yeni

Yeni

MAKARNALAR

MAC & CHEESE
Tikka Masala Mac&Cheese 162,00
Özel peynirlerle hazırlanmış rigatoni makarna üzerine, Tikka Masala soslu tavuk.

Spinach Mac&Cheese 145,00
Özel peynirlerle hazırlanmış, ıspanakla birlikte fırınlanmış rigatoni makarna.

Pepperoni Mac&Cheese 155,00
Özel peynirlerle hazırlanmış rigatoni makarna üzerine pepperoni.

PENNE CON MELANZANE

FETTUCCINE CHICKEN

PEPPERONI MAC&CHEESE

TAVUKLU NOODLE



PİZZALAR
Parfe Special  155,00
Pesto sos, mozarella, beyaz peynir, siyah zeytin, domates ve parmesan peyniri.

Kraliçe  145,00
Domates sos, mozarella, biber, mantar, sucuk ve kekik.

Margarita  135,00
Domates sos, mozarella, kekik ve roka yaprakları eşliğinde.

Pepperoni  178,00
Domates sos, mozarella, füme İtalyan sucuğu, karamelize soğan ve kekik.

Türk Usulü  185,00
Domates sos, mozarella, salam, sucuk, sosis, mantar ve roka yaprakları eşliğinde.

Vejeteryan  152,00
Domates sos, mozarella, soğan, renkli biber, mantar, köz patlıcan, siyah zeytin,

kekik ve roka yaprakları eşliğinde.

Quattro Formaggi  180,00
Domates sos, mozarella, rokfor, gravyer ve parmesan.

Anatolia  205,00
Domates sos, mozarella, pastırma, füme sucuk, kavurma ve karamelize soğan.

Ton Balıklı  175,00
Domates sos, mozarella, kapari, kırmızı soğan, mısır, siyah zeytin, ton balığı ve kekik.

Yeni

Yeni

Yeni

Yeni

Yeni

ANATOLIA

PARFE SPECIAL



TATLILAR
Parfe  110,00

Vişne Likörlü Mozaik Pasta 98,00

Kızarmış Dondurma 95,00

Dondurma Çeşitleri (4 top) 95,00

Meyve Tabağ› 105,00

Çikolatal› Sufle 125,00

Tiramisu 105,00

Magnolia 98,00

Cheesecake (Çikolata, frambuaz, karamel) 98,00

Tel Kadayıflı Balkabağı Tatlısı 98,00

Dut Tatlısı 105,00

FRAPPE ÇEŞİTLERİ
Chocolate - White Chocolate 65,00

Banana - Melon 65,00

Blackberry 65,00

Milk Shake (Muz, çilek, çikolata) 68,00



SOĞUK İÇECEKLER
Limonata 48,00

Sıkma Portakal Suyu  46,50

Meşrubatlar  35,00
(Ice Tea, cola, meyveli gazoz, gazoz, meyve suyu)

Gazoz (Şişe Uludağ) 32,00

Su 22,00

Su (Cam şişe) 16,00

Soda 29,00

Meyveli Soda 32,00

Churchill 35,00

Ayran 32,00

Red Bull 48,00

Ice Americano 55,00

Ice Filtre Kahve 55,00

Ice Latte 58,00

SICAK İÇECEKLER
Hot Chocolate (Classic, mint, hazelnut) 55,00

Espresso - Double Espresso 35,00 / 50,00

Cappuccino 55,00

Latte (Vanilla, caramel, hazelnut, chocolate) 55,00

Americano 52,00

Filtre Kahve 52,00

Nescafé 52,00

Türk Kahvesi 40,00

Damla Sakızlı Türk Kahvesi 45,00

Menengiç Kahvesi (Sütlü)  50,00

Dibek Kahvesi 50,00

Çay (Bardak / fincan) 16,50 / 25,00

Çay (Kupa) 28,00

Taze Bitki Çaylar›  45,00
(Ihlamur, adaçay›, melisa, yeşil çay, hibiscus)

Sahlep 55,00

Mocha 55,00

Beyaz Çikolatal› Mocha 58,00

Cafe Bailey’s 130,00


