
Sonsuz Mutluluk





“Varoluşun simgesi yaşam çiçeği 
iç içe geçmiş 7 çemberden oluşan 
Dünya’nın 7 günde yaradılışı 
simgeler. Evrensel bir sembol olan 
yaşam çiçeği, evrendeki denge 
bereket ve sonsuzluğu temsil eder.”

Varoluşun simgesi sonsuzluğun kesintisiz bağlanarak, 
yaradılıştaki dengeyi sürdürüyor. Evrenin sonsuz düzeni ve 

simetrisini detaylara taşıyor.

NeMS olarak, siz değerli misafirlerimizin memnuniyeti için 
her  detaya önem veriyor, hizmet kalitesini sonsuz bağlılıka 
önemsiyor  ve evrenin sonsuz düzen ve dengesinden 
ilham alıyoruz.

nems.com.tr

nemscaferest

nems





Kahvaltılar
NeMS SERPME KAHVALTI                                                          
 
Beyaz peynir, kaşar peyniri, tulum peyniri, dil peyniri, top peynir, ızgara hellim 
peynir, incir reçeli, çilek reçeli, ayva reçeli, portakal reçeli, kahvaltılık çikolata, bal-
tereyağ, kaymak, fındık ezmesi, karışık zeytin tabağı, muhammara, 3lü mini sahan 
seti; menemen, şakşuka, sucuk sote, sahanda göz yumurta, kaşar peynirli gözleme, 
patates sepeti, sıcak sepeti, söğüş tabağı,   termos çay

KLASİK SERPME KAHVALTI                                                     
 
Beyaz peynir, kaşar peyniri, tulum peyniri, dil peyniri, top peynir, incir reçeli, çilek 
reçeli, kahvaltılık çikolata, bal-tereyağ, karışık zeytin tabağı, muhammara, 3lü mini 
sahan seti, menemen, şakşuka, sahanda göz yumurta, kaşar peynirli gözleme, 
sıcak sepeti, söğüş tabağı,   termos çay

KAHVALTI TABAĞI                                                                         

Beyaz peynir, kaşar peyniri, dil peyniri, top peynir, salam, karışık zeytin, çilek reçeli, 
bal-tereyağ, kahvaltılık çikolata, muhammara, mevsim yeşillik, domates – salatalık 
söğüş, köy biberi (kızarmış), sigara böreği, patates kızartması, yumurta   adet,
 1 bardak çay

(Yumurtanızı dilerseniz sahanda alabilir veya mini omlet seçeneğimizi deneyebilirsiniz)

PRATİK KAHVALTI                                                                          

Beyaz peynir, kaşar peyniri, karışık zeytin, çilek reçeli, muhammara, domates – 
salatalık söğüş, yumurta   adet,   bardak çay

(Yumurtanızı dilerseniz sahanda alabilir veya mini omlet seçeneğimizi deneyebilirsiniz)

ALERJEN MADDE VEYA ÜRÜNÜN ADI

gluten
ürünleri

süt ve 
ürünleri

yumurta
ve ürünleri

sert kabuklu 
meyveler

yerfıstığı
ve ürünleri

soya fasulyesi
ve ürünleri

kereviz ve 
ürünleri

balık ve 
balık ürünleri

kabuklular 
ve ürünleri

susam tohumu
ve ürünleri

hardal ve
hardal ürünleri

SICAK KAHVALTI                                                                           

Sosis tava, mantar (kızarmış), domates (kızarmış), köy biberi (kızarmış), sahanda göz 
yumurta, french tost, patates kızartması,   bardak çay

(Sahanda Yumurta veya Mi̇ni̇ Omlet Terci̇h Edebi̇li̇rsi̇ni̇z.)

Yıldızlı ürünlerimiz, yeni lezzetlerimiz. Ürünü paket servis olarak gönderebiliriz.

Reçellerimiz ve Fındık Ezmemiz Organiktir

Sıcak Kahvaltı



SADE OMLET ₺   
Yumurta, tereyağ, patates kızartması, kokteyl domates, salatalık ve mısır

KAŞAR PEYNİRLİ OMLET ₺   
Yumurta, tereyağ, kaşar peyniri, patates kızartması, domates, salatalık ve mısır

BEYAZ PEYNİRLİ MAYDANOZLU OMLET ₺   
Yumurta, tereyağ, maydanozlu beyaz peynir karışımı, patates kızartması,
kokteyl domates, salatalık ve mısır

KARIŞIK OMLET ₺   
Yumurta, tereyağ, kaşar peyniri, salam, sucuk, sosis, patates kızartması,
kokteyl domates, salatalık ve mısır

MANTARLI OMLET ₺  
Yumurta, tereyağ, kaşar peyniri, mantar, patates kızartması,
kokteyl domates, salatalık ve mısır

SEBZELİ OMLET ₺   
Yumurta, tereyağ, kaşar peyniri, sotelenmiş sebze karışımı (kabak,
havuç, arpacık soğan, kapya biberi, kereviz), patates kızartması,
kokteyl domates, salatalık ve mısır

KIYMALI OMLET ₺   
Yumurta, tereyağ, kaşar peyniri, sebzeli kıyma karışımı,
patates kızartması, kokteyl domates, salatalık ve mısır

Sahanda
MENEMEN
Domates, köy biberi, yumurta ve tereyağ ₺   

KAŞAR PEYNİRLİ MENEMEN  ₺   
Domates, köy biberi, yumurta, tereyağ ve kaşar peyniri

SADE SAHANDA YUMURTA  ₺   
Yumurta ve tereyağ

KAŞAR PEYNİRLİ SAHANDA YUMURTA ₺   
Yumurta, tereyağ ve kaşar peyniri

TULUM PEYNİRLİ SAHANDA YUMURTA ₺   
Yumurta, tereyağ, tulum peyniri ve maydanoz

SUCUKLU SAHANDA YUMURTA ₺   
Yumurta, tereyağ ve %   dana sucuk

KAVURMALI SAHANDA YUMURTA ₺   
Yumurta, tereyağ ve %   dana kavurma

ŞAKŞUKA ₺   
Kızarmış patates, patlıcan, kabak ve domates sosu ile

SUCUK SOTE ₺   
%   dana sucuk, köy biberi, kokteyl domates ve tereyağ

SOSİS TAVA ₺   
Domates sosu ile pişirilmiş sosis üzerine eritilmiş kaşar peyniri

Omletler

Sosis Tava



Tostlar
KAŞAR PEYNİRLİ KLASİK TOST ₺   
Klasik tost ekmeği, kaşar peyniri, patates kızartması ve
domates-salatalık söğüş

KARIŞIK KLASİK TOST ₺   
Klasik tost ekmeği, kaşar peyniri, salam, sucuk, patates kızartması ve
domates-salatalık söğüş

BEYAZ PEYNİRLİ TOST ₺  
Klasik tost ekmeği, beyaz peynir, köy biberi, domates, patates kızartması
ve domates-salatalık söğüş

TULUM PEYNİRLİ FESLEĞENLİ TOST ₺  
Klasik tost ekmeği, tulum peyniri, domates, taze fesleğen,
patates kızartması ve domates- salatalık söğüş

BAZLAMA KAŞAR PEYNİRLİ TOST ₺   
Ev yapımı bazlama ekmeği arasında kaşar peyniri,
patates kızartması ve domates-salatalık söğüş

BAZLAMA KARIŞIK TOST ₺   
Ev yapımı bazlama ekmeği arasında kaşar peyniri, sucuk,
özel sos ile, patates kızartması ve domates-salatalık söğüş

BAZLAMA KAVURMALI TOST ₺   
Ev yapımı bazlama ekmeği arasında kaşar peyniri, %100 dana kavurma,
patates kızartması ve domates-salatalık söğüş

Gözlemeler
KAŞAR PEYNİRLİ GÖZLEME ₺  
El açması yufka, kaşar peyniri, tereyağ, patates kızartması ve
domates- salatalık söğüş

BEYAZ PEYNİRLİ MAYDONOZLU GÖZLEME ₺   
El açması yufka, kaşar peyniri, beyaz peynir, maydanoz, tereyağ,
patates kızartması ve domates- salatalık söğüş

PATATESLİ GÖZLEME ₺   
El açması yufka, patatesli özel karışım, kaşar peyniri,
patates kızartması ve domates- salatalık söğüş

KIYMALI GÖZLEME ₺   
El açması yufka, kıymalı özel karışım, kaşar peyniri,
patates kızartması ve domates- salatalık söğüş

Bazlama Kavurmalı Tost

Tulum Peynirli
Fesleğenliı Tost

Kaşar Peynirli Gözleme



Granola
MEYVELİ GRANOLA ₺   
Yoğurt, yulaf ezmesi, bal, muz, çilek, kivi, damla çikolata ve kuruyemiş karışımı 

KIRMIZI ORMAN MEYVELİ GRANOLA ₺   
Yoğurt, yulaf ezmesi, ahududu reçeli, yaban mersini, çilek ve fındık ezmesi

Atıştırmalıklar
GÜNÜN ÇORBASI ₺   

PATATES SEPETİ ₺   
Patates kızartması, cajun baharatı ve özel soslar ile

SICAK SEPETİ ₺   
Patates kızartması, soğan halkası, sosis, patates kroket, sigara böreği,
çıtır tavuk, cajun baharatı ve özel soslar ile

ÇITIR TAVUK SEPETİ ₺   
Patates kızartması, çıtır tavuk, cajun baharatı ve özel soslar ile

ÇITIR TAVUK TABAĞI ₺   
Çıtır tavuk parçaları, cajun baharatı ve özel soslar ile

BÖREK SEPETİ ₺   
Patates kızartması, pastırmalı paçanga böreği, kıymalı avcu böreği,
sigara böreği, cajun baharatı ve özel soslar ile

SARIMSAKLI KARİDES GÜVEÇ ₺   
Taze sebzeler, sarımsak ve tereyağ ile

MIXED FRIES ₺   
Patates kızartması, mix biber, cajun baharatı, cheddar sos,
sour cream sos, kıtır soğan

SOSİS MIXED FRIES   ₺   
Patates kızartması, sosis, cajun baharatı, cheddar sos, sour cream sos, kıtır soğan

ÇITIR TAVUK MIXED FRIES   ₺   
Patates kızartması, çıtır tavuk, cajun baharatı,
cheddar sos, sour cream sos, kıtır soğan

Börek Sepeti

Mixed Fries

Çıtır Tavuklu
Mixed Fries



TULUM PEYNİRLİ SANDVİÇ                           ₺   
Sandviç ekmeği, tulum peyniri, taze fesleğenli sos, domates

DANA JAMBONLU SANDVİÇ  ₺   
Sandviç ekmeği, garlic sos, dana jambon, domates, salatalık

TAVUK JAMBONLU SANDVİÇ  ₺   
Sandviç ekmeği, garlic sos, tavuk jambon,
domates, salatalık

TON BALIKLI SANDVİÇ  ₺   
Sandviç ekmeği, garlic sos, ton balığı, marul,
domates, turşu ve mısır

KAHVALTI SANDVİÇ                                  ₺   
Sandviç ekmeği, beyaz peynir, marul, domates, salatalık

Sandviçler



Kinoalı Salata

NeMS Spesiyal
Salata

Somon Füme
Salata

NeMS Beef Salata

 

AKDENİZ SALATA ₺   
Mevsim yeşillikleri, kokteyl domates, salatalık, mısır, beyaz peynir,
siyah zeytin dilimleri, pancar turşusu ve tortilla cips

TAVUKLU SEZAR SALATA ₺   
Izgara tavuk bonfile, mevsim yeşillikleri, kokteyl domates, salatalık, kornişon turşu, 
sezar sos, kroton ekmek, ceviz ve tortilla cips

IZGARA HELLİM SALATA ₺   
Izgara hellim peyniri, mevsim yeşillikleri, kokteyl domates, salatalık,
mısır, közlenmiş kırmızı biber ve tortilla cips

TON BALIKLI SALATA ₺   
Tonbalığı, mevsim yeşillikleri, kokteyl domates, salatalık, kornişon turşu,
siyah zeytin dilimleri, soğan ve tortilla cips

SOMON FÜME SALATA ₺    
Somon füme, mevsim yeşillikleri, kokteyl domates, salatalık, avokado,
kornişon turşu, mısır, portakal ve tortilla cips

KİNOALI SALATA ₺   
Mevsim yeşillikleri, domates, salatalık, haşlanmış kinoa, fesleğenli sos ve tortilla cips

NeMS SPESİYAL SALATA ₺   
Mevsim yeşillikleri, çekirdeksiz üzüm, kabak çekirdeği içi, ceviz, tulum peyniri,
ekşi elma, portakal ve tortilla cips 

NeMS BEEF SALATA ₺ 
Izgarada pişmiş dana antrikot, mevsim yeşillikleri, domates, salatalık,
sotelenmiş soğan-mantar ve tortilla cips

Salatalar

Sonsuz Mutluluk



Bowl
SEBZELİ TAHILLI BOWL ₺   
Sotelenmiş sebze karışımı (kabak, havuç, arpacık soğan, kapya biberi, kereviz,
file badem, soya filizi), mevsim yeşillikleri, haşlanmış tahıl ürünleri (kinoa, nohut,
firik bulguru, maş fasulyesi, yeşil mercimek)

ÇITIR TAVUKLU BOWL ₺   
Çıtır tavuk parçaları, sotelenmiş sebze karışımı (kabak, havuç, arpacık soğan,
kapya biberi, kereviz, file badem, soya filizi), mevsim yeşillikleri, haşlanmış
tahıl ürünleri (kırmızı kinoa, nohut, firik bulguru, maş fasulyesi, yeşil mercimek)

IZGARA KÖFTE BOWL ₺   
Izgara köfte, sotelenmiş sebze karışımı (kabak, havuç, arpacık soğan,
kapya biberi, kereviz, file badem, soya filizi), mevsim yeşillikleri, haşlanmış
tahıl ürünleri (kırmızı kinoa, nohut, firik bulguru, maş fasulyesi, yeşil mercimek)

IZGARA TAVUK BONFİLE BOWL ₺   
Tavuk bonfile, sotelenmiş sebze karışımı (kabak, havuç, arpacık soğan,
kapya biberi, kereviz, file badem, soya filizi), mevsim yeşillikleri, haşlanmış
tahıl ürünleri (kırmızı kinoa, nohut, firik bulguru, maş fasulyesi, yeşil mercimek)

DANA ETLİ BOWL ₺  
Dana antrikot, sotelenmiş sebze karışımı (kabak, havuç, arpacık soğan,
kapya biberi, kereviz, file badem, soya filizi), mevsim yeşillikleri,
haşlanmış tahıl ürünleri (kırmızı kinoa, nohut, firik bulguru,
maş fasulyesi, yeşil mercimek)

Tamamen Bize Özgü

Çıtır Tavuklu Bowl

Izgara Köfte Bowl

Sebzeli Tahıllı Bowl

Izgara Tavuk Bonfile Bowl

Dana Etli BowlSonsuz Mutluluk



Sokak Lezzetleri
EKMEK ARASI ET 100 GR ₺   
Izgarada pişirilmiş 100 gr. Dana antrikot, garlic sos, kıtır soğan,
cheddar sos, patates kızartması ve özel soslar

EKMEK ARASI ET 150 GR ₺   
Izgarada pişirilmiş 150 gr. Dana antrikot, garlic sos, kıtır soğan, cheddar sos,
patates kızartması ve özel soslar

EKMEK ARASI MANTARLI ET ₺ 
Izgarada pişirilmiş dana antrikot, sotelenmiş mantar-soğan karışımı,
kibrit patates kızartması, cheddar sos, patates kızartması ve özel soslar

EKMEK ARASI KÖFTE IZGARA ₺  
Izgara köfte, marul, domates, kornişon turşu, garlic sos,
patates kızartması ve özel soslar

EKMEK ARASI TAVUK IZGARA ₺
Izgarada pişirilmiş tavuk bonfile, garlic sos, kıtır soğan, cheddar sos,
patates kızartması ve özel soslar

EKMEK ARASI ÇITIR TAVUK ₺ 
Çıtır tavuk parçaları, marul, domates, kornişon turşu, garlic sos, 
cheddar sos, patates kızartması ve özel soslar

EKMEK ARASI SOSİSLİ ₺  
Sosis, kornişon turşu, kibrit patates kızartması, garlic sos, kıtır soğan,
cheddar sos, patates kızartması ve özel soslar

Ekmek Arası Köfte Izgara

Ekmek Arası Mantarlı Et

Ekmek Arası Sosis Tava

Ekmek Arası Çıtır Tavuk



Makarnalar
TAVUKLU MANTARLI TAGLIETELLE ₺  
Taglıetelle makarna, tavuk bonfile, mantar, kabak, havuç,
krema, taze baharatlar ve parmesan peyniri

ETLİ PENNE ARABIATA ₺   
Kalem makarna, dana antrikot, siyah zeytin dilimleri,
acılı domates sosu ve parmesan peyniri

PESTO SOSLU LINGUINI ₺  
Yassı spaghettı makarna, pesto sos, krema ve parmesan peyniri

BOLONEZ SOSLU SPAGHETTI ₺   
Yassı spaghettı makarna, dana kıyma, taze baharatlar,
domates sosu ve parmesan peyniri

MANTARLI NOODLE ₺   
Çin eriştesi, mantar, közlenmiş kırmızı biber, soya sosu ve taze baharatlar

SEBZELİ NOODLE ₺   
Çin eriştesi, mantar, közlenmiş kırmızı biber, soya sosu ve taze baharatlar

KÖRİ SOSLU TAVUKLU NOODLE ₺   
Çin eriştesi, tavuk bonfile, mantar, mix biber, köri baharatı ve krema

BARBEKÜ SOSLU NOODLE ₺  
Çin eriştesi, tavuk bonfile, karamelize soğan, barbekü sos ve krema

DENİZ MAHSÜLLÜ NOODLE ₺   
Çin eriştesi, iç karides, somon, kapari çiçeği ve soya sosu

PEYNİRLİ NOODLE ₺  
Çin eriştesi, kaşar peyniri, cheddar peyniri, krema ve ceviz

KAYSERİ MANTISI ₺  
Ev yapımı kayseri mantısı, yoğurt, tereyağlı sos ve baharatlar

Tavuklu Mantarlı
Taglietelle

Kayseri Mantısı

Sebzeli Noodle



incecik italyan
   Pizza hamuru...



Pizza
MARGARİTA PİZZA ₺   
İtalyan pizza hamuru, özel pizza sosu, mozarelle peyniri,
domates ve taze fesleğen

KARIŞIK PİZZA ₺  
İtalyan pizza hamuru, özel pizza sosu, mozarelle peyniri, salam,
sucuk, sosis, mix biber, mantar, siyah zeytin dilimleri, mısır

KAVURMALI PİZZA ₺  
İtalyan pizza hamuru, özel pizza sosu, mozarelle peyniri,
dana kavurma, domates, taze baharatlar ve yumurta

TAVUKLU TANTUNİ PİZZA ₺  
İtalyan pizza hamuru, özel pizza sosu, mozarelle peyniri,
tavuk bonfile, mix biber, soğan, domates ve taze baharatlar

AKDENİZ PİZZA ₺  
İtalyan pizza hamuru, pesto sos, salamura mozarelle peyniri,
siyah zeytin dilimleri, domates, susam ve taze baharatlar

TON BALIKLI PİZZA ₺ 
İtalyan pizza hamuru, özel pizza sosu, mozarelle peyniri, ton balığı,
köy biberi, siyah zeytin dilimleri, soğan ve mısır

IZGARA HELLİM PİZZA ₺  
İtalyan pizza hamuru, özel pizza sosu, mozarelle peyniri,
ızgara edilmiş kabak, patlıcan, kırmızı biber ve mısır

VEJETERYAN PİZZA ₺  
İtalyan pizza hamuru, özel pizza sosu, mozarelle peyniri, sotelenmiş
sebze karışımı (kabak, havuç, arpacık soğan, kapya biberi ve kereviz)

ŞARKÜTERİ PİZZA ₺   
İtalyan pizza hamuru, özel pizza sosu, mozarelle peyniri,
dana kavurma, dana sucuk, pastırma, domates ve taze baharatlar

Tavuklu
Tantuni Pizza

Akdeniz Pizza

Ton Balıklı Pizza

Kavurmalı Pizza

Sonsuz Mutluluk



Wraplar
TAVUKLU WRAP ₺ 
Tortilla ekmeği arası tavuk bonfile, mix biber, mantar,
kaşar peyniri, krema, patates kızartması ve özel soslar

ETLİ WRAP ₺
Tortilla ekmeği arası dana antrikot, mix biber, mantar,
kaşar peyniri, krema, patates kızartması ve özel soslar

 
ÇITIR TAVUKLU WRAP ₺
Tortilla ekmeği arası garlic sos, çıtır tavuk, marul,
turşu, kaşar peyniri, cheddar peyniri, patates kızartması
ve özel soslar

Burgerler
KLASİK BURGER ₺
Ev yapımı burger köftesi, özel burger sosu, marul, domates,
turşu, patates kızartması ve özel soslar

CHEESE BURGER ₺
Ev yapımı burger köftesi, özel burger sosu, marul, domates, 
turşu, cheddar peyniri, patates kızartması ve özel soslar

SMOKE HOUSE BURGER ₺  
Ev yapımı burger köftesi, özel burger sosu, marul, domates, turşu,
karamelize soğan, barbekü sos, cheddar peyniri, patates kızartması ve özel soslar

NeMS BEEF BURGER ₺  
Izgarada pişirilmiş dana antrikot, özel burger sosu, marul,
domates, turşu, sotelenmiş mantar-soğan karışımı, cheddar peyniri,
patates kızartması ve özel soslar

ÇITIR TAVUKLU BURGER               ₺ 
Çıtır tavuk parçaları, özel burger sosu, marul, domates,
turşu, cheddar peyniri, patates kızartması ve özel soslar

TAVUK BURGER ₺  
Tavuk bonfile, özel burger sosu, marul, domates, turşu,
patates kızartması ve özel soslar

VEJETERYAN BURGER ₺ 
Sebzeli köfte, özel burger sosu, marul, domates, turşu,
patates kızartması ve özel soslar

NeMS BOMBURGER ₺ 
Ev yapımı peynir dolgulu burger köftesi, özel burger sosu,
marul, domates, turşu, karamelize soğan,
patates kızartması ve özel soslar

Krepler 
TAVUKLU KREP ₺  
Tavuk bonfile, mix biber, mantar, kaşar peyniri, mevsim yeşillikleri ve domates- salatalık söğüş

ETLİ KREP ₺ 
Dana antrikot, mix biber, mantar, kaşar peyniri, mevsim yeşillikleri ve domates- salatalık söğüş

SEBZELİ KREP ₺   
Sotelenmiş sebze karışımı (kabak, havuç, arpacık soğan, kapya biberi, kereviz,
file badem, soya filizi), kaşar peyniri, mevsim yeşillikleri ve domates- salatalık söğüş

KIYMALI ISPANAKLI KREP ₺   
Dana kıyma, taze ıspanak, kırmızı biber, soğan, krema, kaşar peyniri,mevsim yeşillikleri, domates- salatalık

İçinde
Aşk var

SEBZELİ TAVUK TANDIR WRAP  ₺  
Tortilla ekmeği arası tiftinmiş fırında tavuk, sotelenmiş
sebze karışımı (kabak, havuç, arpacık soğan,
kapya biberi, kereviz, file badem, soya filizi),
kaşar peyniri, patates kızartması ve özel soslar

KÖFTELİ WRAP  ₺
Tortilla ekmeği arası ızgara köfte, mix biber,
mantar, kaşar peyniri, patates kızartması
ve özel soslar

NeMS Bomburger



Beyaz Etler
KÖRİ SOSLU TAVUK ₺   
Tavuk bonfile, mix biber, mantar, kremalı köri sos eşliğinde
Pesto soslu linguini makarna ve mevsim yeşillikleri

SOYA SOSLU TAVUK ₺  
Tavuk bonfile, mantar, soya sosu, taze baharatlar eşliğinde
Pesto soslu linguini makarna ve mevsim yeşillikleri

FESLEĞENLİ TAVUK ₺  
Tavuk bonfile, mantar, kremalı pesto sosu eşliğinde
Pesto soslu linguini makarna ve mevsim yeşillikleri

 
ÇİN USULÜ TAVUK ₺   
Tavuk bonfile, havuç, kabak, mix biber, soya filizi, özel kremalı sosu eşliğinde
Pesto soslu linguini makarna ve mevsim yeşillikleri

BARBEKÜ SOSLU TAVUK ₺  
Tavuk bonfile, karamelize soğan, cheddar peyniri, barbekü sos eşliğinde
Pesto soslu linguini makarna ve mevsim yeşillikleri

NeMS ÖZEL TAVUKLU ₺  
Bazlama ekmeği yatağında, patlıcanlı beğendi, tavuk bonfile, mix biber,
mantar, kuru soğan, mısır ve fırında eritilmiş cheddar peyniri

BEĞENDİLİ TAVUK TANDIR ₺ 
Közlenmiş patlıcan üzerinde tavuk tandır közlenmiş domates- biber eşliğinde

TAVUK ÇÖKERTME ₺ 
Tereyağ ve kekikli bazlama ekmeği üzerine sotelenmiş tavuk bonfile,
yoğurt, kibrit patates kızartması, tereyağlı sos ve közlenmiş domates- biber 

IZGARA TAVUK BONFİLE ₺  
Izgarada pişirilmiş tavuk bonfile, patates kızartması, pirinç pilavı,
mevsim yeşillikleri ve közlenmiş domates- biber eşliğinde

KREMALI ISPANAKLI TAVUK BONFİLE ₺ 
Izgarada pişirilmiş tavuk bonfile, kremalı ıspanaklı sos eşliğinde, patates kızartması, 
pirinç pilavı, mevsim yeşillikleri ve közlenmiş domates-biber eşliğinde

 
TAVUK ÇÖPŞİŞ ₺  
Izgarada pişirilmiş tavuk çöpşiş, patates kızartması, pirinç pilavı, 
közlenmiş patlıcan salatası ve közlenmiş domates-biber eşliğinde

NeMS TAVUK TAVA ₺  
Tavuk bonfile, köy biberi, domates, taze baharatlar, lavaş ekmeği, turşu ve karamelize soğan

TAVUK FAJİTA ₺  
Sotelenmiş taze biber, kuru soğan ve havuç üzerine ızgarada
pişirilmiş tavuk bonfile dilimleri, özel soslar ve tortilla ekmeği eşliğinde

NeMS Tavuk Tava

Köri Soslu 
Tavuk

Tavuk
Çökertme



Kırmızı Etler
IZGARA KÖFTE ₺  
Ev yapımı ızgara köfte, patates kızartması, pirinç pilavı,
mevsim yeşillikleri ve közlenmiş domates-biber eşliğinde

BEĞENDİLİ BEYSARMA ₺ 
Lavaş ekmeği arasına ızgara köfte, köz patlıcan beğendili sos ve
kaşar peyniri, tereyağlı domates sosu eşliğinde 

NeMS ÖZEL ETLİ ₺  
Bazlama ekmeği yatağında, patlıcanlı beğendi, dana antrikot, mix biber,
mantar, kuru soğan, mısır ve fırında eritilmiş cheddar peyniri 

ÇÖKERTME KEBABI ₺  
Tereyağ ve kekikli bazlama ekmeği üzerine sotelenmiş dana antrikot,
yoğurt, kibrit patates kızartması, tereyağlı sos ve közlenmiş domates- biber

 
DANA KÜLBASTI ₺   
Taze baharatlar ile marine edilmiş dana antrikot, patates püresi,
sotelenmiş sebze karışımı, pirinç pilavı ve közlenmiş domates- biber eşliğinde 

KREMALI MANTARLI DANA ANTRİKOT ₺   
Taze baharatlar ile marine edilmiş dana antrikot, kremalı mantarlı
özel sosu ile patates püresi, sotelenmiş sebze karışımı,
pirinç pilavı ve közlenmiş domates- biber eşliğinde

DEMİGLACE SOSLU DANA ANTRİKOT ₺    
Taze baharatlar ile marine edilmiş dana antrikot, ıspanaklı beğendi sos,
sotelenmiş sebze karışımı, pirinç pilavı, patates püresi ve
közlenmiş domates- biber eşliğinde

NeMS ET TAVA ₺    
Dana antrikot, köy biberi, domates, taze baharatlar,
lavaş ekmeği, turşu ve karamelize soğan

 
DANA FAJİTA ₺    
Sotelenmiş taze biber, kuru soğan ve havuç üzerine ızgarada
pişirilmiş dana antrikot dilimleri, özel soslar ve tortilla ekmeği eşliğinde

HÜNKAR BEĞENDİ ₺ 
Közlenmiş patlıcan beğendi sos üzerine dana kuşbaşı
közlenmiş domates-biber eşliğinde

Dana Külbastı

NeMS Et Tava

Çökertme Kebabı

NeMS Özel Etli



Çocuk Menüsü
MİNİ BURGER ₺ 
Ev yapımı mini burger köftesi, marul,
domates ve patates kızartması

KÖFTE PATATES ₺  
Ev yapımı ızgara köfte ve patates kızartması

MİNİ PİZZA ₺  
İtalyan pizza hamuru, özel pizza sosu,
mozarelle peyniri, salam, sucuk, sosis ve mısır

SPAGHETTI  ₺   
Haşlanmış spaghetti makarna

KÖRİ SOSLU TAVUKLU NOODLE ₺  
Çin eriştesi, tavuk bonfile, mantar, mix biber,
köri baharatı ve krema 

KREMALI TAVUKLU NOODLE ₺  
Çin eriştesi, tavuk bonfile ve krema

PEYNİRLİ NOODLE ₺  
Çin eriştesi, kaşar peyniri, cheddar peyniri, krema ve ceviz

ÇITIR TAVUK TABAĞI ₺ 
Patates kızartması ve çıtır tavuk

BALLI MISIR GEVREĞİ ₺  
Süt ve ballı mısır gevreği

 

ÇİKOLATALI MISIR GEVREĞİ ₺ 
Süt ve çikolatalı mısır gevreği

İçecekler
ÇİLEKLİ SMOOTHIE ₺  
Çilek süt çilek şurubu ve buz

ÇİKOLATALI SMOOTHIE ₺  
Çikolata sos süt ve buz

MUZLU SMOOTHIE ₺  
Muz süt ve buz

KIDS SICAK SÜT ₺  

KIDS BALLI SÜT ₺  

KIDS SICAK ÇİKOLATA                   ₺  

KIDS BEYAZ SICAK ÇİKOLATA ₺ 

KIDS PORTAKAL SUYU     ₺  
KIDS LİMONATA     ₺   
OREO KIDS     ₺  

Oreo Kids

Mini Burger

Mini Pizza

Köfte Patates



içecekler

İçeceklerde kullandığımız tüm bardaklarda 
Paşabahçe’ni̇n V-Block (anti̇bakteri̇yel) teknoloji̇si̇ 
kullanilmiş cam ürünler terci̇h edi̇lmi̇şti̇r. 

Paşabahçe resmi̇ web si̇tesi̇nden i̇lgi̇li̇ detaylar 
görülebi̇li̇r.



AL GÖTÜR (S) AL GÖTÜR (M)

Espresso

Espresso Con Panna

Lungo

Espresso Bar
RISTRETTO ₺    ₺  
 
SINGLE ESPRESSO ₺    ₺   
 
DOUBLE ESPRESSO ₺   ₺  
 
ESPRESSO CON PANNA ₺   ₺  

LUNGO (UZUN ÇEKİM ESPRESSO) ₺     ₺   

Sonsuz Mutluluk



Türk Kahvesi
GELENEKSEL TÜRK KAHVESİ ₺        ₺   

MENENGİÇ KAHVESİ ₺         ₺ 
Her derde deva 

DİBEK KAHVESİ ₺        ₺   
Türk kahvesinin dibek taşında öğütülmüş hali

DAMLA SAKIZLI TÜRK KAHVESİ ₺        ₺  
 
SÜVARİ ₺        ₺   
Sevdiğiniz lezzet çay bardağında 

NeMS ÖZEL TÜRK KAHVESİ ₺         ₺   

SÜTLÜ TÜRK KAHVESİ ₺         ₺  
Türk kahvesini yumuşak sevenlere

  AL-GÖTÜR(S) AL-GÖTÜR (M)

Laktozsuz
SÜT

Süvari

Menengiç

NeMS Özel Türk Kahvesi 

Geleneksel Türk Kahevesi



III. Nesil Demleme Kahveler
(Dünya Kahveleri)

 CHEMEX  AL-GÖTÜR V60   AL-GÖTÜR

EL SALVADOR ₺    ₺    ₺    ₺   

KOLOMBİYA ₺    ₺    ₺    ₺   

HONDURAS ₺    ₺    ₺    ₺   

GUATEMALA ₺    ₺    ₺    ₺   

ENDONEZYA ₺    ₺    ₺    ₺   

ETİYOPYA ₺    ₺    ₺    ₺   

Temelde kahvenin hikayesini öğrenmekten 
geçen bu akım, beraberinde kahveye saygıyı 
ve nitelikli kahveyi de getirmektedir. Üretildiği 
toprağın cinsinden, yetiştiricisinden tutupta 
kavrulma şekline kadar her detayının önem 
kazandığı üçüncü nesil kahvecilik akımının asıl 
amacı kahveden aromasını kaybetmeden, en 
iyi tadı alabilmektir. 

Üçüncü nesil kahvecilikte kahveye duyulan 
saygı kadar nasıl demlendiği de oldukça 
önemlidir.

 3. NESİL KAHVE

Chemex

V  



espresso özel kahveler



* Tüm ürünlerde

süt ve ürünleri laktoz

Laktozsuz
SÜT

Ekstra Sos
ŞURUP

Ekstra Shot
ESPRESSO

                                                                                               SERVİS(S)          SERVİS (M)            AL-GÖTÜR(S)     AL-GÖTÜR (M)
AMERICANO ₺    ₺    ₺    ₺   
Sıcak su üzerine espresso

CAFE LATTE ₺    ₺     ₺    ₺    
Espresso sıcak süt ve süt kreması
Extra şuruplar fındık-vanılya-çilek-coconut

CAPPUCCINO ₺    ₺     ₺    ₺    
Espresso süt ve süt köpüğü

FLAT WHITE ₺    ₺     ₺    ₺    
Single espresso ve bol miktarda süt

DEMLEME FİLTRE KAHVE ₺    ₺     ₺    ₺    

NeMS BLACK ₺    ₺     ₺    ₺    

CAFE MOCHA ₺    ₺     ₺    ₺    
Espresso çikolata sos ve süt

Espresso Özel Kahveler

Americano

Demleme Filtre Kahve

Cappucino

Cafe Latte

Flat White



 SERVİS(S) SERVİS (M) AL-GÖTÜR(S) AL-GÖTÜR (M)

WHITE CHOCOLATE MOCHA ₺    ₺     ₺    ₺   
Espresso beyaz çikolata sos ve süt 

LATTE CARAMEL MACCHIATO ₺      ₺    
Espresso karamel şurubu ve bol miktarda süt

CARAMEL LATTE ₺    ₺     ₺    ₺   
Espresso karamel şurubu ve süt

CHOCOLATE COOKIES LATTE ₺    ₺     ₺    ₺   
Espresso kurabiye şurubu çikolata sos ve süt

LATTE MARSHMALLOW ₺    ₺     ₺    ₺   
Espresso çilek şurubu beyaz çikolata sos ve süt

SALTED CARAMEL TOFFEE NUT  ₺    ₺    ₺    ₺   
Espresso tuzlu karamel sos fındık şurubu ve süt

GOLDEN GINGERHONEY LATTE ₺    ₺    ₺    ₺   
Espresso ballı zencefil şurubu karamel şurubu
ve süt toz zerdeçal ve tarçın

ROAST ALMOND LATTE ₺    ₺    ₺    ₺    
Espresso, kavrulmuş badem şurubu, çi̇kolata sos ve süt

WHITE COCONUT MOCHA ₺    ₺    ₺    ₺    
Espresso hindistan cevizi şurubu çikolata sos ve süt

Espresso Özel Kahveler

Latte Caramel Macchiato

Caramel Latte

Latte Marshmallow Roast Almond  Latte

Golden Gingerhoney LatteWhite Chocolate Mocha

Laktozsuz
SÜT

Ekstra Sos
ŞURUP

Ekstra Shot
ESPRESSO



bir kahveden
daha fazlası...



Sıcacık Keyifler

Kuruyemişler

ÇAY  ₺  

FİNCAN ÇAY ₺    ₺   

SICAK ÇİKOLATA ₺    ₺   
 
BEYAZ SICAK ÇİKOLATA ₺    ₺   

GELENEKSEL SAHLEP ₺    ₺   

CHAI TEA LATTTE ₺    ₺   

SICAK SÜT ₺    ₺   

BALLI SÜT ₺  ₺  

AL-GÖTÜR (M)

AL-GÖTÜR (S)

KAJU FISTIĞI ₺  

ANTEP FISTIĞI ₺  

TUZLU BADEM ₺  

KAVRULMUŞ FINDIK ₺              

4LÜ ÇEREZTABAĞI ₺  
Kaju fıstığı
Tuzlu badem
Kavrulmuş fındık
Antep fıstığı

Taze Meyve Suları

PORTAKAL SUYU ₺    ₺   

NAR SUYU ₺    ₺   

PORTAKAL-NAR SUYU ₺    ₺   

Laktozsuz
SÜT

Ekstra
Katla Bal

sohbetin ve muhabbetin 
    dibine vuralım...

₺ ₺



Doğal ve Organik Bitki Çayları
IHLAMUR ÇAYI ₺   
Hoş kokulu çi̇çeklere sahi̇p doğal anti̇oksi̇dan soğuk algınlığı,
öksürük, si̇ndi̇ri̇me yardımcı ve stres azaltıcı etki̇lere sahi̇p

NANE LİMON ÇAYI ₺   
Soğuk günleri̇n vazgeçi̇lmezi̇ gri̇p ve nezleye karşi etki̇li̇,
kalp çarpıntısı, kas ağrısı ve ağız kokusunu gi̇deri̇ci̇

PAPATYA ÇAYI ₺   
Baharın çoşkulu çi̇çeği̇ doğal anti̇depresan, hazımsızlık,
boğaz ağrısı ve uyku bozukluğuna etki̇li̇

ZENCEFİL ÇAYI ₺   
Şi̇fa kaynağı ki̇lo verme, bulantı, bağışıklık si̇stemi̇ni̇
güçlendi̇rme ve soğuk algınlığına etki̇li̇

ELMA TARÇIN ÇAYI ₺   
Elma ve tarçinin mükemmel uyumu kan şekeri̇ düzenleyi̇ci̇ ve 
i̇nsüli̇n di̇renci̇ni̇ arttırma

KIŞ ÇAYI ₺   
Kış aylarının soğuk havalarında ve  yaygın gribal enfeksiyon
gibi durumlara karşı vücudumuzun savunma sistemini güçlendirir.
Bu formülasyon en etkili antivirüs ajanlarını içeren bitkiler ile hazırlanmıştır

DETOX ÇAYI ₺   
Vücudun etkin ve etkili bir biçimde çalışmak için destekler.
Normal kolestrol seviyelerini destekler, bağırsak düzensizliklerine
ve halsizliğe yardımcı olur.

HÜCRE YENİLEME ÇAYI ₺   
Anti-Aginng etkisine sahip tıbbi bitkisel dragların yer aldığı çaydır.
Hücre yenileyici özellikleri nedeniyle yaşlanmayı geciktirici etki gösterir.

DİRENÇ ÇAYI ₺   
Karışımda bulunan bitkilerin özellikleri sayesinde, 
tüm virüs ve bakterilere karşı vücudumuzda savunma kalkanı oluşturur.

RELAX ÇAYI ₺   
Endişe, gerginlik, yorgunluk ve  stres duygularıyla baş etmenize 
yardımcı olan geleneksel tıbbi bitkisel çaydır.



HIBISCUS ₺    ₺    ₺   
Soğuk demlenmiş hıbıscus çayı
menta cubano şurubu grenadıne nane ve buz

FRESH MOJITO ₺    ₺    ₺   
Taze nane limon dilimi menta
cubano şurubu soda ve buz

STRAWBERRY MOJITO ₺    ₺    ₺   
Taze çilek taze nane limon dilimi çilek şurubu soda ve buz

ANANAS MOJITO ₺    ₺    ₺   
Taze ananas taze nane limon dilimi ananas püre soda ve buz

COOL LIME ₺    ₺    ₺   
İntense lime şurubu menta cubano şurubu yeşil elma bubble tea

RED CHERRY FROZEN ₺    ₺    ₺   
Karadut dondurma vişne suyu ve buz

WHITE COOKIE FROZEN ₺    ₺    ₺   
Cookıe şurubu frappe tozu toz oreo süt ve buz

AL-GÖTÜR (M) AL-GÖTÜR (L)

Limonatalar
LİMONATA ₺    ₺    ₺   

ÇİLEKLİ LİMONATA ₺    ₺    ₺   

BLUE OCEAN LİMONATA ₺    ₺    ₺   
Turunç aromasının li̇monata i̇le uyumu

MAVİ KELEBEK LİMONATA ₺    ₺    ₺   
Mavi kelebek çayı, lychee şurubu, greyfurt şurubu, limonata, gümüş simi

RED LYCHEE LEMONADE ₺    ₺    ₺   
Mavi kelebek çayı, çilek şurubu, lychee şurubu, limonata,
gümüş simi yaban mersinli bubble tea

TROPIC LEMONADE ₺    ₺    ₺   
Ananas püre, greyfurt şurubu, li̇monata, mango bubble tea

AL-GÖTÜR (M) AL-GÖTÜR (L)

Ferahlatan Lezzetler

Hibiscus Cool Lime Strawberry Mojito Ananas Mojito

Red Lychee 
Limonata

Tropic Lemonade

Fresh Mojito White Cookie Frozen

Red Cherry Frozen



Milkshake
VANİLYA MILKSHAKE ₺    ₺    ₺   
Vani̇lyalı dondurma, süt, buz

ÇİLEKLİ MILKSHAKE ₺    ₺    ₺   
Çi̇lekli̇ dondurma, süt, buz

ÇİKOLATALI MILKSHAKE ₺    ₺    ₺   
Çi̇kolatalı dondurma, süt, buz

FISTIKLI MILKSHAKE ₺    ₺    ₺   
Antep fıstıklı dondurma, süt, buz

KARAMEL MILKSHAKE ₺    ₺    ₺   
Karamel dondurma, süt, buz

BLUESKY MILKSHAKE ₺    ₺    ₺   
Bluesky dondurma limonlu dondurma süt buz

Soğuk Kahveler
ICED AMERICANO  ₺    ₺    ₺   
Espresso, su, buz

ICED LATTE ₺    ₺    ₺   
Espresso, süt, buz
Extra şurup fındık-vanilya-çilek-coconut

ICED MOCHA ₺    ₺    ₺   
Espresso, çikolata sos, süt, buz

ICED WHITE CHOCOLATE MOCHA  ₺    ₺    ₺   
Espresso, beyaz çikolata sos, süt, buz

OREO CHOCOLATE COFFEE  ₺    ₺    ₺   
Espresso, oreo bisküvisi, çikolata sos, süt, buz

ICED ROAST ALMOND COFFEE  ₺    ₺    ₺    
Espresso, kavrulmuş badem şurubu,
çi̇kolata sos, süt ve buz 

ICED COOKIE CHOCOLATE COFFEE  ₺    ₺    ₺   
Espresso, kurabiye şurubu, çikolata sos, süt, buz

ICED COCONUT COFFEE  ₺    ₺    ₺   
Espresso, hindistan cevizi şurubu, çikolata sos, süt, buz

COLD BUBBLEGUM COFFEE  ₺    ₺    ₺    
Espresso, frambuaz şurubu,
marshmallow dondurma, süt, buz 

ICED CHAI LATTE  ₺    ₺    ₺   
Chai tea şurubu, süt, buz 

AFFOGATO ₺     
Vanilyalı dondurma üzerine double espresso

COLD BREW ₺   
Soğuk demlenmiş filtre kahve

AL-GÖTÜR (M) AL-GÖTÜR (L)

AL-GÖTÜR (M) AL-GÖTÜR (L)

Çilekli

Vanilyalı Fıstıklı

Çikolatalı



Redbull Kokteyller
BLUE BERRIES EDITION ₺    
Passion püre, menta cubano şurubu,
redbull blue, yaban mersini 

WHITE COCONUT EDITION ₺    
Mango püre, hindistan cevizi şurubu,
redbull white, toz hindistan cevizi

YELLOW TROPICAL EDITION ₺    
Ananas püre, menta cubano şurubu,
limon suyu, redbull yellow, taze ananas

BULLCOFFEE ENERGY ₺    
Menta cubano şurubu, redbull white,
taze nane, taze limon, cold brew

Taze Ayranlar
FRESH AYRAN ₺    ₺   
Kaymaklı tava yoğurdu, soda, deniz tuzu, limon suyu

FESLEĞENLİ AYRAN ₺    ₺   
Kaymaklı tava yoğurdu, soda, taze fesleğen, deniz tuzu, limon suyu

NANELİ AYRAN ₺    ₺   
Kaymaklı tava yoğurdu, soda, deni̇z tuzu, taze nane

MIX FRESH AYRAN ₺    ₺   
Kaymaklı tava yoğurdu, soda, taze fesleğen,
taze nane, deniz tuzu, limon suyu

AL-GÖTÜR (M)Fresh
Ayran

Naneli
Ayran

Fesleğenli
Ayran

Blue Berries Edition

White Coconut Edition



VANİLYALI DONDURMA ₺  

ÇİLEKLİ DONDURMA  ₺  

ÇİKOLATALI DONDURMA ₺  

LİMONLU DONDURMA  ₺   

KARAMEL DONDURMA ₺   

BALBADEM DONDURMA ₺   

MARSHMALLOW        ₺  

Dondurmalar
Arzuya göre külah tercih edebilirsiniz.

Sonsuz Mutluluk

KARADUT DONDURMA ₺  

BLUESKY DONDURMA  ₺  

FISTIKLI DONDURMA  ₺   

MANDALİNA DONDURMA ₺  

MUZLU DONDURMA  ₺  

KAVUNLU DONDURMA ₺  

MINIONS  ₺  



Tatlılar
FONDÜ ₺     
Muz, ki̇vi̇, çi̇lek, eri̇tme çi̇kolata

MAGNOLYA OREOLU ₺    ₺   
Çi̇lek, pasta kreması, eri̇tme çi̇kolata,
krep kırığı, oreo bi̇sküvi̇                 

MAGNOLYA BROWNIE ₺    ₺   
Çi̇lek, pasta kreması, eri̇tme çi̇kolata,
krep kırığı, browni̇

ÇİKOLATALI PROFİTEROL ₺    

FIRIN SÜTLAÇ ₺    ₺   
Toprak güveç i̇le paket terci̇h edi̇lebi̇li̇r.

DONDURMALI SANDVİÇ ₺   
Kağit helva,   top dondurma, çi̇kolata sos,
fındık parçaları (dondurma seçi̇lebi̇lmektedi̇r.)

MEYVELİ KAĞIT HELVAM ₺    ₺   
Kağit helva, pasta kreması, çi̇lek, muz, eri̇tme çi̇kolata, 
krep kırığı ve kırık fındık i̇çi̇ 

WAFFLE ₺    ₺   
Waffle keki üzerine sütlü waffle çikolatası muz kivi ve çilek ile
Çikolatalı dekor sos, Beyaz çikolatalı dekor sos
Renkli çubuk şeker, Renkli bonıbon
Fındık içi, Sütlü damla çikolata
Fildişi damla çikolata

AL-GÖTÜR

Dondurmalı Sandviç

Fondü

Beyaz Orman
Meyveli Pasta

Meyveli Kağıt Helvam

Çikolatalı Profiterol



Pastalar
TİRAMİSU KARE ₺    ₺   

ÇİKOLATALI SUFLE ₺    ₺    

ÇİKOLATALI FISTIKLI PASTA ₺    ₺   

YABAN MERSİNLİ CHEESECAKE  ₺    ₺   

NeMS SNICKERS PASTA ₺    ₺   

BEYAZ ORMAN MEYVELİ PASTA ₺    ₺   

SAN SEBASTIAN CHEESECAKE ₺    ₺   

DONDURMALI BROWNI ₺    ₺   

KARAMELLİ TRİLEÇE ₺    ₺   

ÇİKOLATALI MUZLU PASTA ₺    ₺   

AL-GÖTÜR

Dondurmalı Sandviç

Fondü

Tiramisu

Çikolatalı Sufle

Yaban Mersinli
Cheesecake

Dondurmalı
Brownie

Çikolatalı Muzlu Pasta
Karamelli Trileçe

Çikolatalı Fıstıklı Pasta

NeMS
Snickers Pasta

Beyaz Orman
Meyveli Pasta

San  Sebastian
Cheesecake

Meyveli Kağıt Helvam
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Meşrubatlar
  ₺   

  ₺   

  ₺   

  ₺   

 ŞEFTALİ ₺   

 VİŞNE ₺   

 KARIŞIK ₺   

 ŞEFTALİ ₺   

 LİMON ₺   

 KARPUZ ₺   

 MANGO ₺   

 SODA SADE ₺   

 LİMONLU SODA ₺   

 ELMALI SODA ₺   

 SÜTAŞ AYRAN ₺   

 CLASSIC EDITION ₺   

 BLUE EDITION ₺   

 YELLOW EDITION ₺   

 WHITE EDITION  ₺   

 SU CAM ŞİŞE ₺   

 CHURCHILL ₺   



Pe
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THEFERRUAT 
KETTLE

₺    



THEFERRUAT 
TERAZİ KILIFI

₺   

THEFERRUAT 
AKILLI KAHVE TERAZİSİ

₺    

THEFERRUAT EL DEĞİRMENİ

₺     

THEFERRUAT 
SİLİKON DRİPPER

₺    

THEFERRUAT 
METAL DRİPPER

₺    



PERAKENDE KAHVELER
TÜRK KAHVESİ TAZE ÇEKİLMİŞ 100 GR ₺    
TÜRK KAHVESİ TENEKE 250 GR ₺    
TÜRK KAHVESİ 100 GR ₺    
TÜRK KAHVESİ 250 GR ₺   
MENENGİÇ KAHVESİ 100 GR ₺    
MENENGİÇ KAHVESİ 250 GR ₺    
DAMLA SAKIZLI TÜRK KAHVESİ 100 GR ₺    
DAMLA SAKIZLI TÜRK KAHVESİ 250 GR ₺    
DİBEK KAHVESİ 100 GR ₺    
DİBEK KAHVESİ 250 GR ₺    
NeMS ÖZEL KARIŞIM 100 GR ₺    
NeMS ÖZEL KARIŞIM 250 GR ₺   
ESPRESSO NeMS BLEND 250 GR ₺    
FİLTRE KAHVE 250 GR ₺    
SICAK ÇİKOLATA 250 GR ₺    
BEYAZ SICAK ÇİKOLATA 250 GR ₺    
SAHLEP 250 GR ₺    

YÖRESEL ÇEKİRDEK DÜNYA KAHVELERİ

HONDURAS TOUCAN BIRD 250 GR ₺     

EL SALVADOR COES QUETA 250 GR ₺     

KOLOMBİYA LA MESATA 250 GR ₺     

GUATEMALA HUEHUETANENGO 250 GR ₺     

ENDONEZYA BALİ BLUEMOON 250 GR ₺     

ETİYOPYA YIRGACHEFFE 250 GR ₺     



KOLONYALAR  

200 ML ELİT CAM ŞİŞE MANDALİNA KOLONYASI ₺     

200 ML ELİT CAM ŞİŞE YASEMİN KOLONYASI ₺     

200 ML ELİT CAM ŞİŞE HAZAN KOLONYASI ₺     

200 ML ELİT CAM ŞİŞE ŞEHR-İ BANU KOLONYASI ₺     

200 ML EXC SERİ CAM ŞİŞE BEŞ ÇİÇEK KOLONYASI ₺     

200 ML EXC SERİ CAM ŞİŞE ÖZEL LİMON KOLONYASI ₺     

200 ML EXC SERİ CAM ŞİŞE LAVANTA KOLONYASI ₺     

200 ML EXC SERİ CAM ŞİŞE ASR-I SAADET KOLONYASI ₺     

200 ML EXC CAM ŞİŞE HAZAN KOLONYASI ₺     

200 ML EXC CAM ŞİŞE ŞEHR-İ BANU KOLONYASI ₺     

200 ML EXC CAM ŞİŞE BEGONVİL KOLONYASI ₺     

200 ML EXC CAM ŞİŞE YAZ YAĞMURU KOLONYASI ₺     

250 ML AHŞAP KAPAKLI CAM ŞİŞE MANDALİNA KOLONYASI ₺     

250 ML AHŞAP KAPAKLI CAM ŞİŞE LAVANTA KOLONYASI ₺     

250 ML AHŞAP KAPAKLI CAM ŞİŞE YASEMİN KOLONYASI ₺     

250 ML AHŞAP KAPAKLI CAM ŞİŞE ŞEHR-İ BANU KOLONYASI ₺     

100 ML ANTİK REED DIFFUSER  ₺      

ANTİK SİYAH SERİ KOLONYA SETİ ₺     

50 ML BAMBU ÇUBUKLU ORTAM KOKUSU LAVANTA ₺     

50 ML BAMBU ÇUBUKLU ORTAM KOKUSU YASEMİN ₺     

KOLONYA & ORTAM KOKULARI

DÜNYA ÇAYI     
CINDERELLA BEYAZ ÇAY (15Lİ) ₺    

JASMIN DRAGON PEARL (15Lİ) ₺     

DETOX ÇAYI (15Lİ) ₺    

BOURBON VANİLYA ROİBOOS (15Lİ) ₺  

THERAPHY SİYAH ÇAY (15Lİ) ₺    
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