KAHVALTI

KAHVALTI

açık mutfak kahvaltı
continental kahvaltı

140
120

süt ürünleri
meyveli yoğurt çeşitleri veya sade yoğurt
kaymak, bal ve ceviz, kızarmış ekmek
arzunuza göre geleneksel Türk peynirleri seçeneği(3 dilim),
bal ve tereyağ, kızarmış ekmek
beyaz peynir, domates, salatalık, marine edilmiş zeytin, kızarmış ekmek
taze meyveler
mevsim meyveleri tabağı
taze meyve salatası, yıldız anason ve bal

25
30
40

taze sıkılmış meyve suları
mevsim meyveleri suyu
mevsim sebzeleri suyu

20

soğutulmuş meyve suları
domates, elma, ananas, şeftali, kayısı, vişne
kızılcık suyu

15
20

40
sıcak içecekler
30
30

24

tahıllar
ılık yulaf ezmesi, kuru üzüm ve tarçınlı şeker
mısır gevreği, çikolatalı gevrek, ballı gevrek, nesfit, granola
sıcak veya soğuk tam yağlı, az yağlı, yağsız süt veya soya sütü

cappuccino, café latte, macchiato
duble espresso
sıcak veya soğuk çikolata

30
25

taze demlenmiş kahve, americano
ristretto, espresso
Türk kahvesi

24

bircher müsli

30

Türk kahvesi hariç, tüm kahve çeşitleri kafeinsiz olarak hazırlanabilir.

çörek sepeti
Arzunuza göre;

35

organik English breakfast, earl grey, darjeeling estate chocolate
kafeinsiz English breakfast
yasemin pearls, tropikal yeşil çay
papatya, ıhlamur, nane, kuşburnu, adaçayı
Türk çayı

24

tam yağlı, az yağlı, yağsız süt veya soya süt

11

muffin, danish, brioche, pain au chocolat veya kruvasan
simit, açma veya poğaça
kızarmış beyaz ekmek veya tam tahıllı ekmek
tereyağı, bal ve meyve reçelleri
arzunuza göre pişilirmiş 2 yumurta
sote mantar, domates ve patates ile

35

omlet
göz yumurta
poşe yumurta
menemen, pul biber ile
yumurtanız için et garnitürü seçeneğiniz;
sosis, füme et, sucuk, dana veya domuz pastırması

15

Eggs benedict, poşe yumurta, ıspanak, füme et ve hollandaise sos

35
Bizi takip edin:
#34RestaurantIST
#grandhyattistanbul

omlet ve çırpılmış yumurta çeşitleri arzunuza göre sadece yumurta akından hazırlanabilir
spesiyaller
marine edilmiş balık tabağı
şarküteri çeşitleri ve turşu
waffle veya pankek, akçaağaç şurubu, mevsim meyveleri

Tüm fiyatlarımız Türk Lirası ve KDV dahildir

50
40
35

Tüm fiyatlarımız Türk Lirası ve KDV dahildir

9

