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Uzayan Börek

Her Lokmada
Mutluluk!

Üç Peynirli Uzayan Börek

Kıymalı Kaşarlı Uzayan Börek

Pastırmalı Kaşarlı Uzayan Börek

Ispanaklı Kaşarlı Uzayan Börek

Bol peyniri çektikçe uzayan, içi yumuşacık ama dışı üç kat baklavalık
hamurla çıtır mı çıtır olan uzadıkça uzayan börek özenle dilimlenir,
afiyetle yenir.

En alt katmanı üç kat baklava hamuru ile döşenen üzerine kıyma, kavrulmuş soğan
ve tuzla harmanlanan enfes iç harcı döşenerek hazırlanır, özenle dilimlenerek
servis edilir.

Uzayan ve akışkan üç çeşit peynirden oluşan enfes karışım ve Türk mutfağının baş tacı
pastırma ile döşenerek hazırlanır, özenle dilimlenerek servis edilir.

Uzayan ve akışkan kaşar ve taze mi taze ıspanak ile döşenerek hazırlanır, özenle
dilimlenerek servis edilir.

18 kat özenle inceltilmiş baklava
yufkası arasına, Andolunun

3 yöresel peynir karışımı.



Kıyma, kavrulmuş soğan ve tuzla harmanlanır, hamura özenle döşenir.
Hamuru kol böreği misali kıvrılır. Kareler halinde kesilir ve tercihe bağlı
yoğurt üzerine eritilmiş tereyağı ile servis edilir.

Patates baharatlarla harmanlanır, hamura özenle döşenir. Hamuru kol
böreği misali kıvrılır. Kareler halinde kesilir ve tercihe bağlı yoğurt üzerine
eritilmiş tereyağı ile servis edilir.

Taze mi taze ıspanak baharatlarla harmanlanır, hamura özenle döşenir.
Hamuru kol böreği misali kıvrılır. Kareler halinde kesilir ve tercihe bağlı
yoğurt üzerine eritilmiş tereyağı ile servis edilir.

İçi lezzetli mi lezzetli kıyma, kavrulmuş soğan ve tuzla harmanlanan,
dışı çıtır çıtır incecik yufkası ile her damağa hitap edecek şekilde
kıyma aşkıyla servis edilir.

İçi lezzetli mi lezzetli patates ve baharatlarla harmanlanır, dışı çıtır çıtır
incecik yufkası ile patates aşkıyla servis edilir.

Tam yağlı taze beyaz peynir, zar gibi incecik hamur ile buluşur, dışı
çıtır çıtır böreğimiz peynir aşkıyla servis edilir.   

Klasik böreklerin dışında efsane olan tel tel onlarca kattan oluşan,
altın sarısı küt böreği; iştah açıcı kokusu ve eşsiz lezzetiyle pudra
şekeri aşkıyla servis edilir.   

Eşsiz lezzetiyle Osmanlı'dan günümüze dek ulaşmayı başaran,
incecik açılan yufka ile harmanlanan peynir aşkıyla servis edilir.   

Hafif kalın hazırlanan hamburger köfteleri döküm tavada kızartılır.
Sosu içine çeken hamburger ekmekleri arasına yerleştirilir ve
tabanına ıslak yağlı kağıt serilerek köfte aşkına servis edilir.
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Balkanlar’dan
Lezzetler

Geleneksel lezzet!

Kıymalı Boşnak Mantı Böreği

Patatesli Boşnak Böreği

Ispanaklı Boşnak Böreği

Balkanlar’dan gelip
İstanbul’a konan efsane

lezzetler!

İstanbul’dan
Lezzetler

Kıymalı Kol Böreği

Patatesli Kol Böreği

Peynirli Kol Böreği

Küt Böreği

Peynirli Klasik Su Böreği

Islak Hamburger

Lezzeti İle Nam
Salmış Tatlar!

Ispanaklısından kıymalısına,
peynirlisinden patateslisine

kadar İstanbul’daki en iyi
böreklerin adresi!



Kıymalı harç en çok gül böreğine yakışır, kıyma, soğan ve
baharat karışımı ile gül gibi servis edilir.

Anne eli değmiş gibi, yumuşacık açılan yufka en güzel halini
tam yağlı beyaz peynir ile alır, gül gibi servis edilir.

Ezilmiş patates tuz ve baharatlar, tadına ve görünümüne hayran
kalacağınız çıtır mı çıtır gül böreği hamuru ile buluşur, içinde
bol patatesi ile gül gibi servis edilir.

Geleneksel patatesler baharatlarla harmanlanır, hamura
özenle döşenir. Köy tadında servis edilir.

Geleneksel peynir, kat kat hamura özenle döşenir. Köy
tadında servis edilir.

Taze ıspanak, soğan ve baharatlarla harmanlanır, kat kat
hamura özenle döşenir. Köy tadında servis edilir.
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Gül
Börekleri

Damağınızı Şımartın!

Kıymalı Gül Böreği

Peynirli Gül Böreği

Patatesli Gül Böreği

Yumuşacık mis gibi yedikçe
yedirten nefis gül böreği

Köy
Börekleri

Patatesli Köy Böreği

Peynirli Köy Böreği

Ispanaklı Köy Böreği

Çıtır Çıtır
Dilimlenen lezzetle sarıp
sarmalanmış kol böreği



Siz onun sade takıldığına bakmayın! İçi pamuk gibi
yumuşacık, tel tel ayrılan bu lezzete kim hayır
diyemeyenlere özel servis edilir.

Çayınızı ve peynirinizi hazır edin! Bu simit, çıtır çıtır dokusu
ve mükemmel kokusu ile eski sokak simitlerine duyulan
özlemi dindiren, damaklarda nostaljik bir tat bırakacak
şekilde servis edilir.

Damaklarda tereyağı tadını bırakacak bol susamlı simit,
yumuşacık tarifi fırından çıkar çıkmaz sıcacık tüketebilmeniz
için özenle hazırlanır ve çıtır çıtır servis edilir.
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Poğaçalar

Kaşarlı

Peynirli

Dereotlu

Boyoz

Açma

Sade Açma

Simitler

Çıtır Sokak Simidi

Tereyağlı Simit

Türk mutfağının
eşsiz lezzeti!

Her öğün
Yenilebilen
Lezzet

İçi yumuşacık, dışı çıtır 
lokum böreği.

Kahvaltı Tabağı

Kahvaltı Tabağı



Çikolatalı soğuk baklava, klasik baklavaya ek olarak çikolata
parçacıkları ve süt ile ekstra tatlandırılmıştır.

Beyaz çikolatalı soğuk baklava, klasik baklavaya ek olarak
beyaz çikolata parçacıkları ve süt ile ekstra tatlandırılmıştır.

Frambuazlı soğuk baklava, klasik baklavaya ek olarak frambuaz
parçacıkları ve süt ile ekstra tatlandırılmıştır

Karamelli soğuk baklava, klasik baklavaya ek olarak kramel ve
süt ile ekstra tatlandırılmıştır.

Portakallı soğuk baklava, klasik baklavaya ek olarak portakal
parçacıkları ve süt ile ekstra tatlandırılmıştır.

Fındıklı soğuk baklava, klasik baklavaya ek olarak fındık
parçacıkları ve süt ile ekstra tatlandırılmıştır.

Şeflerimiz tarafından anne lezzetine ulaştırılmış, çıtır
yufkaların arasında cevizin buluşması ile damaklarda
iz bırakan cevizli ev baklavası.
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Soğuk
Baklava

Çikolatalı Soğuk Baklava

Beyaz Çikolatalı Soğuk Baklava

Frambuazlı Soğuk Baklava

Karamelli Soğuk Baklava

Portakallı Soğuk Baklava

Soğuk
Kadayıf
Fındıklı Soğuk Kadayıf

Soğuk Baklava

Her öğün
Yenilebilen
Lezzet

Yediğiniz Tüm
Baklavaları Unutturan

Şerbeti sütten oluşan, üzerinde
kakao tozu bulunan soğuk baklava,

klasik baklavaya göre oldukça
hafif ve çok lezzetli!

Şerbetli
Tatlı
Cevizli Ev Baklavası

Türk
Mutfağının

En Nadide
Lezzeti
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Sıcak İçecekler

Demleme Çay

Demleme Fincan Çay

Türk Kahvesi

Sütlü Kahve

Sıcak Süt

Soğuk İçecekler

Coca-Cola

Fanta

Sprite

Cappy

Meyveli Soda

Sade Soda

Ayran

Su

Ev Yapımı

Ev Yapımı Limonata

Ev Yapımı Karadut

Damak tadınıza uygun
kahveyi keşfedin!

Kahve
Tutkunlarına

Ev yapımı
limonata

Daima
Taze!


