




قائمة الفطور

إفطار بوسبورس )لشخصين(



4

إفطار السلطان )ألربعة أشخاص(
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تشكيلة الفطور
إفطار إسطنبول 14

أجبان، لحومات باردة، سو بوراك، زيتون، عسل، عسل أسود، 
زبدة، صحن خضار طازجة وعصير طازج

السعرات الحرارية: ١٣٨٧

إفطار بوسبورس )لشخصين( 19
اختيارك من البيض )منيمين، بيض مع السجق، أومليت أو 

مسلوق(، جبنة كاشار، جبنة فيتا، زيتون مشكل، زبدة، مربى، عسل 
مع قشطة، عسل أسود، طحينة، صحن خضار طازجة وعصير طازج

السعرات الحرارية: ١٥١٢

إفطار السلطان )ألربعة أشخاص( 36
اختيارك لنوعين من البيض )منيمين، سجق، أومليت أو 

مسلوق(، محمرة، جبنة كاشار، جبنة فيتا، جبنة حلوم بالفرن، 
تاراتور، لبنة، بسطرمة، زيتون مشكل، فواكه مجففة )تين 

ومشمش(، سو بوراك، نوتيال، عسل، عسل أسود، مربيات، 
زبدة، طحينة، فواكه مقطعة، صحن خضار طازجة وعصير طازج

السعرات الحرارية: ١٧٥٢

إفطار صحي 14
بيض مسلوق، جبنة قليلة الدسم، خبز أسمر، زبادي مع 

الفواكه، فواكه مجففة )تين ومشمش(، مكسرات مشكلة، فواكه 
مقطعة وعصير طازج

السعرات الحرارية: ٦٤٧

إفطار إسطنبول
إفطار صحي

الرجاء اعالمنا لو لديكم حساسية تجاه اي نوع من المكونات 
،او يمكنكم التكلم معنا لالستفسار عن اي معلومات اضافية 

متعلقة بهذا الموضوع .

االسعار شاملة الضريبة المضاف 
وشاملة ١٢.٥٪ خدمة ) اختيارية (
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بيض مع سجق
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بسطرما وجبنة
بيض على الطريقة التركية مع الطماطم، البصل والفلفل

بالمقالة
سجق تركي 7.9

السعرات الحرارية: ٦٥٥

بسطرمة لحم البقر 7.5
السعرات الحرارية: ٢٤٥

سجق تركي مع بسطرمة 7.5
السعرات الحرارية: ٤٥٣

البيض
بيض مع سجق 9

السعرات الحرارية: ٦٧٦

بيض مع بسطرمة 9
السعرات الحرارية: ٥٢٦

بيض على الطريقة التركية مع الطماطم، البصل والفلفل 8.5
السعرات الحرارية: ٤١٥

بيض على الطريقة التركية مع السجق،  الطماطم، البصل 10.5 
والفلفل

السعرات الحرارية: ٥٨٨

الرجاء اعالمنا لو لديكم حساسية تجاه اي نوع من المكونات 
،او يمكنكم التكلم معنا لالستفسار عن اي معلومات اضافية 

متعلقة بهذا الموضوع .

االسعار شاملة الضريبة المضاف 
وشاملة ١٢.٥٪ خدمة ) اختيارية (

سيميت 
سيميت سادة 6

السعرات الحرارية: ٢٥٢

جبنة حلوم مع خضار 9
السعرات الحرارية: ٧٩٥

شرائح ديك رومي مدخن مع جبنة 9
السعرات الحرارية: ٥٨١

بسطرما وجبنة 9
السعرات الحرارية: ٦٧٢

بيض وجبنة 8
السعرات الحرارية: ٧٣٢
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بيدة صغيرة
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الرجاء اعالمنا لو لديكم حساسية تجاه اي نوع من المكونات 
،او يمكنكم التكلم معنا لالستفسار عن اي معلومات اضافية 

متعلقة بهذا الموضوع .

االسعار شاملة الضريبة المضاف 
وشاملة ١٢.٥٪ خدمة ) اختيارية (

بوريك
بوريك محشوة باللحمة على الطريقة التركية 10

السعرات الحرارية: ٧٨٩

بوريك محشوة بالجبنة على الطريقة التركية 8
السعرات الحرارية: ٨٣١

بيدة صغيرة 11
زعتر، جبنة وهاتاي تشوكيليك

السعرات الحرارية: ١٦٣٣

سو بوراك )4 قطع( 7.5
السعرات الحرارية: ٤٣٥

أصناف الفطور
عسل وكريمة القشطة 6.5

السعرات الحرارية: ٦٩٤

عسل وزبدة 6.5
السعرات الحرارية: ٤٤٠

مربيات 6.5
السعرات الحرارية: ٢٦٠

نوتيـــــــال 6.5
السعرات الحرارية: ٤٤٥

زبادي 6.5
السعرات الحرارية: ٨٦

تين ومشمش مجفف 6.5
السعرات الحرارية: ١٠٢




