KÖY GÖZLEMESİ
taze otlu & peynirli
mozzarellalı & patatesli

ORTAKÖY

26.00 TL
26.00 TL

THE HOUSE GRANOLA
27.00 TL
taze mevsim meyveleri, yoğurt, yulaf, fındık, kabak çekirdeği, kaju, susam,
tarçın, kuru kayısı, bal, file badem
YAZLIK KİNOA
27.00 TL
çok az bal ile lezzetlendirilmiş yoğurt içinde kinoa, the house yapımı granola,
taze mevsim meyveleri, muz, kabak çekirdeği, yenilebilir çiçek
FRAMBUAZ SOSLU MEYVE SALATASI
taze mevsim meyveleri, yoğurt, granola, taze nane

27.00 TL

PANCAKE*; taze mevsim meyveleri, krema, tekirdağ üzüm pekmezi 26.00 TL
* bu ürün hafta içi 12.00’ye, hafta sonu 18.00’e kadar servis edilir.

tost
THE HOUSE LIGHT TOST 200 kalori
24.00 TL
çavdarlı rustik ekmek, ev yapımı köy salçası, taze lor peyniri, tapenade sos,
domates, taze fesleğen
ÇİFT KAŞARLI KLASİK TOST
taze kaşar, pesto sos, yanında domates ile

18.00 TL

YENİ TOST
tavada hellim peyniri, taze fesleğen, domates, zeytin, pesto sos

24.00 TL

THE HOUSE TOST
italyan salamı, kaşar peyniri, sahanda yumurta, hardal sos

24.00 TL

SUCUKLU & KAŞARLI AYVALIK TOSTU
27.00 TL
ayvalık tost ekmeği, sucuk, kaşar peyniri, ev yapımı köy salçası, domates
* isteğe göre tüm tost çeşitlerimiz çavdarlı rustik ekmek ile servis edilir.

paylaşımlık
thehousecafe

thehousecafe

YAZ ÇORBASI
19.00 TL
yoğurt, nohut, organik buğday ve buğday filizi, salatalık, dereotu, nane,
fesleğen, kimyon
Küçük Porsiyon
12.00 TL

TheHouseCafeTHC

2017 YAZ

kahvaltı

YENİ

THE HOUSE KAHVALTI TABAĞI ( 2 kişilik )
76.00 TL
ezine beyaz peyniri, eski kaşar, yörük peyniri, tavada hellim peyniri,
2 adet poşe yumurta, ev yapımı köy salçası, siyah & yeşil zeytin, domates,
salatalık, köy tereyağı, bal & kaymak, nutella, the house reçel, 2 adet ıspanak
& beyaz peynirli muska böreği, tekirdağ köy ekmeği, 4 adet çay
KÜÇÜK KAHVALTI TABAĞI
39.00 TL
ezine beyaz peyniri, yörük peyniri, taze lor peyniri, poşe yumurta, ev yapımı köy
salçası, siyah & yeşil zeytin, domates, salatalık, köy tereyağı, bal, the house reçel,
ıspanak & beyaz peynirli muska böreği, tekirdağ köy ekmeği, 2 adet çay
ekstra seçenekleriniz: kaymak 5.00 tl, sucuk 8.00 tl, çıtır bacon 16.00 tl,
tahin & pekmez 10.00 tl, zeytinyağlı avokado & kiraz domates 9.00 tl
SAHANDA YUMURTA; 2 adet göz yumurta
15.00 TL
ekstra seçenekleriniz: ezine beyaz peyniri 4.00 tl, kaşar peyniri 4.00 tl,
sucuk 4.00 tl, domates & biber 4.00 tl
GÜVEÇTE KAHVALTI
28.00 TL
fırınlanmış ezine beyaz peyniri, domates, 2 adet poşe yumurta, siyah zeytin,
biberiye, kekik, zeytinyağı, tekirdağ köy ekmeği
YAZ KAHVALTISI
28.00 TL
tapenade & zeytinyağı konulmuş yarım avokado, üç dilim ezine beyaz
peyniri, kiraz domatesler, kızartılmış tekirdağ köy ekmeği
SCRAMBLED EGGS; 3 adet çırpılmış yumurta, meksika salsa
sade 21.00 tl; mantarlı 24.00 tl; füme somonlu 32.00 tl

PEYNİR TABAĞI ( 2 kişilik )
49.00 TL
parmesan, rokfor, mozzarella topları, ezine beyaz peyniri, emmental,
the house yapımı çıtır pideler, chutney, taze mevsim meyvesi
Küçük Porsiyon
33.00 TL
ÇERKEZ TAVUĞU; ceviz ve sumaklı çıtır kraker

19.00 TL

YOĞURTLU AVOKADO EZMESİ
19.00 TL
meksika salsa, kavrulmuş kabak çekirdeği yanında sumaklı çıtır yufka
FAVA
19.00 TL
kurutulmuş zeytin, meksika biberi, bezelye, tarçın ve pirinç sirkeli traş salatalık,
yenilebilir çiçek
YOĞURTLU MİNİ KÖFTELER
bulgurlu arap köftesi, ıspanaklı süzme yoğurt, nohut ve paprika

26.00 TL

MÜCVER; kabak, ceviz, ezine beyaz peyniri, salatalıklı yoğurt sos 19.00 TL
BEZELYE & KEÇİ PEYNİRLİ RISOTTO TOPLARI; tatlı & ekşi sos ile

19.00 TL

KİNOA SALATASI
domates, salatalık, nane, maydanoz, kereviz sapı, ceviz, nar ekşisi

26.00 TL

MİNİ THE HOUSE BURGER
33.00 TL
2 adet mini burger, acılı & mayonezli marul sos, jalapeño biber, domates,
çedar peyniri, karamelize soğan, patates kızartması
KIZARTILMIŞ KÖY BİBERİ
22.00 TL
chipotle biberli yoğurt, kiraz domates, alabaş turp, dukkah baharatı, meksika salsa
24.00 TL
ÇITIR KARİDESLİ TACO
2 adet meksika bazlaması içinde çıtır karidesler, avokado püresi, domates,
chipotle biberli yoğurt, sriracha sos, kişniş
ÇITIR ASYA TAVUK PARÇALARI
tatlı & ekşi sos, pesto, kişniş, meksika biberi ve taze nane

27.00 TL

MENEMEN
19.00 TL
domates, yeşil biber, the house yapımı bazlama ekmeği
ekstra seçenekleriniz: ezine beyaz peyniri 4.00 tl, sucuk 4.00 tl, kuru soğan 1.00 tl

DANA CARPACCIO
32.00 TL
the house yapımı dana carpaccio, parmesan, roka, kapari, kuru domates,
kaparili mayonez sos

AVOKADO & SAHANDA YUMURTA
24.00 TL
kiraz domatesli avokado püresi üzerinde 2 adet göz yumurta, sriracha sos,
kızarmış ekşi mayalı ekmek, kişniş

FÜME SOMON TABAĞI
38.00 TL
traşlanmış sirkeli salatalık dilimleri, avokado püresi, limonlu & dereotlu krem peynir,
turp, karamelize soğan, kapari, fırınlanmış köy ekmeği

ISPANAKLI BEYAZ OMLET 285 kalori
4 adet yumurta beyazı,1adet yumurta sarısı, taze ıspanak, pazı,
mihaliç peyniri, kiraz domates

AVOKADO & DOMATES BRUSCHETTA
kızarmış kepekli ekmek, salatalık, kişniş, fesleğen

22.00 TL

ÇILBIR
24.00 TL
2 adet poşe yumurta, süzme yoğurt, biberli tereyağı, yanında kızarmış ekmek ile
KEÇİ PEYNİR & PATATESLİ OMLET
keçi peyniri, patates, karamelize soğan, maydanoz
gıda alerjiniz varsa lütfen belirtiniz.

29.00 TL

27.00 TL

BRUSCHETTA TABAĞI
24.00 TL
avokadolu & tulum peynirli, cevizli & çerkez tavuklu, domatesli & parmesanlı
KÖZ PATLICANLI MİNİ PİDE
tahinli yoğurt, meksika salsa, ceviz, dukkah baharatı, taze soğan

23.00 TL

MİNİ LAHMACUN PİZZALAR

18.00 TL

acılı

fiyatlar›m›za KDV dahildir.

salata
PARMESANLI AKDENİZ YEŞİLLİKLERİ SALATASI
kuru kayısı, kiraz domates, nar ekşisi

ana yemek

YENİ

makarna

26.00 TL

PEYNİRLİ FUSULİ MAKARNA
rendelenmiş ezine beyaz peyniri, zeytinyağı, ince kıyılmış maydanoz

TULUM PEYNİRLİ KARABUĞDAY SALATASI
32.00 TL
erzincan tulum peyniri, roka, kıvırcık, taze çilek, fransız fasülyesi, organik
buğday filizi, ballı & nar ekşili hardal sos

26.00 TL

YAZ MAKARNASI
29.00 TL
deniz kabuğu makarna, keçi peyniri, domates, fesleğen, ince kıyılmış roka,
nar ekşisi

BEYAZ PEYNİRLİ BAHÇE SALATASI
32.00 TL
kıvırcık marul, maydanoz, dereotu, taze nane, fesleğen, çengelköy salatalık,
domates, ezine beyaz peyniri, siyah zeytin, nar ekşisi

32.00 TL
PENNE ARRABBIATA
taze lor peyniri, sarımsak, acı domates sos, maydanoz, siyah zeytin, trüf yağı

KEÇİ PEYNİRLİ & ENGİNARLI YAZ SALATASI
36.00 TL
kıvırcık marul, keçi peyniri kreması, roka, esmer pirinç, havuç, fransız fasülyesi,
nane, maydanoz, dereotu, portakal, ceviz, yaban mersini, nar ekşisi

GLUTENSİZ PENNE*

32.00 TL

35.00 TL

* mutfağımız gluten free olmadığı için, ciddi düzeyde gluten alerjisi olan misafirlerimize
bu ürünü tavsiye etmemekteyiz.

TAVUKLU SEZAR SALATA
36.00 TL
ızgara tavuk göğsü dilimleri, parmesan, marul, çıtır esmer ekmek, sezar sos

KARIŞIK DAĞ MANTARLI RISOTTO
35.00 TL
porçini, istiridye ve kültür mantarı, parmesan, ince kıyılmış maydanoz & tarhun otu,
trüf yağı, meksika biber salsa

ILIK KEÇİ PEYNİRLİ ROKA SALATASI
ılık keçi peyniri, roka, armut, kiraz domates, ceviz, chutney

BARBEKÜ SOSLU TAVUK ŞİŞ SALATA
38.00 TL
nar ekşili tabule üzerinde sebzeli & barbekü soslu tavuk şişler, kimyonlu cacık,
fırınlanmış ceviz

KIYMALI & YOĞURTLU ERİŞTE
ceviz, maydanoz, pul biberli yağ

31.00 TL

TAVUKLU & PORÇİNİ MANTARLI MAKARNA
37.00 TL
mafaldine makarna, tavuk dilimleri, porçini mantarı, krema, maydanoz, tarhun otu

IZGARA KÖFTELİ SALATA
39.00 TL
ızgara köfteler, körpe semizotu*, kıvırcık, marul, maydanoz, taze nane,
fesleğen, dereotu, domates, çengelköy salatalık, biber turşusu, nar ekşisi

BONFİLELİ & MANTARLI FETTUCINE
bonfile dilimleri, krema, maydanoz, gravy sos

* mevsimine göre körpe ıspanak ile servis edilir.

AVOKADOLU & TULUM PEYNİRLİ SALATA
39.00 TL
esmer pirinç, nane, marul, maydanoz, domates, salatalık, fesleğen, nar ekşisi

42.00 TL

NOODLE; renkli biberler, mantar, taze soğan, ıspanak, kaju, tatlı & ekşi sos
sebzeli 29.00 tl; tavuklu 33.00 tl; etli 39.00 tl

KİNOALI SEBZE SALATASI
39.00 TL
roka, közlenmiş kırmızı biber, pancar, kabak, turp, nohut, kuru üzüm, krem peynir,
tatlı hardal sos

et
KÖFTELİ THE HOUSE KEBAP
42.00 TL
çıtır bazlama dilimleri, domates sos, süzme yoğurt, maydanoz, paprika

MERCİMEKLİ & KEÇİ PEYNİRLİ SALATA
39.00 TL
keçi peyniri, körpe semizotu*, yeşil mercimek, közlenmiş kırmızı biber, tane
hardal, trüf yağı, nar ekşisi

ET KÜLBASTI; taze sote patates, karamelize soğan, sarımsak, maydanoz 52.00 TL

* mevsimine göre körpe ıspanak ile servis edilir.

THE HOUSE BURGER*
46.00 TL
çedar peyniri, acılı & mayonezli marul sos, karamelize soğan, jalepaño biber,
domates, patates kızartması, sriracha sos

FÜME SOMON SALATA
44.00 TL
karışık akdeniz yeşillikleri, kıvırcık, kiraz domates, traşlanmış salatalık dilimleri,
dereotu, kapari, hardal sos

* burger köftesi orta pişmiş olarak servis edilir, farklı pişirme talebiniz varsa lütfen
servis personeline belirtiniz.

IZGARA BONFİLE SALATASI
48.00 TL
ızgara bonfile dilimleri, parmesan, karışık akdeniz yeşillikleri, kiraz domates,
kuru kayısı, hardal sos

IZGARA ANTRİKOT; kızarmış çubuk patates, kremalı gorgonzola sos

56.00 TL

IZGARA DANA BONFİLE
66.00 TL
enginarlı patates püresi, fransız fasülyesi, dukkah baharatlı mevsim sebzeleri,
ballı kırmızı şarap sos

yaz lezzetleri
MOZZARELLA & KİRAZ DOMATES
36.00 TL
kuru domates salsa, siyah zeytin, kızarmış ekmek parçaları, fesleğen, nar ekşisi
ve pesto sos

BEĞENDİLİ KÖFTE; süzme yoğurt, kırmızı pul biberli tereyağı

44.00 TL

ET SCHNITZEL; taze fesleğen ve domates soslu linguini

54.00 TL

TRÜFLÜ YAZ KABAKLARI
34.00 TL
keçi peyniri kreması, kara kabak, girit ve sakız kabağı, az trüf yağı, kuru
domates salsa, taze nane, kavrulmuş file badem

tavuk
DİYET TAVUK & SUMAKLI PİYAZ
36.00 TL
ızgara tavuk göğsü, sumaklı piyaz, traşlanmış taze rezene, kiraz domates,
maydanoz, nar ekşisi

FÜME SOMON & KUŞKONMAZ
39.00 TL
kayısı kıvamında yumurtalar, pirinç sirkeli traş salatalık, alabaş turp,
parmesan dilimleri, yenilebilir çiçek

TAVUK KÜLBASTI
taze sote patates, karamelize soğan, sarımsak, maydanoz

KURU CACIK
28.00 TL
ızgara salatalık, patlamış esmer pirinç, pirinç sirkeli traş salatalık, nane & dereotlu
süzme yoğurt, nane, kızartılmış tekirdağ köy ekmeği parçaları, mikro filizler

SÜZME YOĞURTLU & BAHARATLI IZGARA TAVUK
39.00 TL
cajun baharatlı ızgara tavuk göğsü, taze baharatlı kinoa risotto, hafif acılı
chipotle biberli yoğurt, meksika biberi

pizza

CLUB SANDVİÇ
36.00 TL
ızgara tavuk dilimleri, kaşar peyniri, yumurta, marul, domates, turşu, hardal,
sezar sos, patates kızartması

YAZ PİZZASI
36.00 TL
7 tahıllı hamur, taze mozzarella, roka, kiraz domatesler, siyah zeytin, pesto sos
LAHMACUN PİZZA; maydanoz, nar ekşisi

38.00 TL

32.00 TL

İSTİRİDYE SOSLU TAVUK BUT
39.00 TL
istiridye sosu ile lezzetlendirilmiş 2 parça açık tavuk but yanında portakal, kuru
domates salsa & rokalı alabaş salatası

MARGHERITA PİZZA
32.00 TL
ekstra seçenekleriniz: italyan salamı 15.00 tl, prosciutto 14.00 tl

BARBEKÜ SOSLU TAVUK ŞİŞ & BAZLAMA
34.00 TL
barbekü soslu & sebzeli tavuk şişler yanında 3 adet meksika bazlaması,
yedikule marul, avokado püresi, chipotle biberli yoğurt

VEJETERYAN DOSTU PİZZA
36.00 TL
7 tahıllı hamur, enginar dilimleri, fırınlanmış kiraz domates, sakız kabağı, renkli
biberler, mantar, kuru domates salsa, siyah zeytin, keçi peyniri, rende mozzarella

TAVUK SCHNITZEL; kabuklu ve sarımsaklı patates püresi, nar ekşisi 39.00 TL

THE HOUSE PİZZA
36.00 TL
the house burger köftesi, çedar peyniri, kırmızı soğan, mantar, salatalık
turşusu, sriracha sos

balık

İTALYAN SALAMLI & BEYAZ PEYNİRLİ PİZZA
mozzarella, siyah zeytin, kiraz domates, taze kekik, biber turşusu

39.00 TL

LİMON & KAPARİ SOSLU TAVADA LEVREK
48.00 TL
2 parça levrek fileto, yedikule marul, dukkah baharatlı mevsim sebzeleri

4 PEYNİRLİ PİZZA
parmesan, mozzarella, emmantel, rokfor

39.00 TL

BUHARDA SOMON & ROKALI TABULE
pirinç sirkeli traş salatalık, nar ekşisi

49.00 TL

TAZE BAHARATLI SOMON IZGARA
taze ıspanak sote, taze patates, kekik, biberiye

49.00 TL

DANA CARPACCIO PİZZA
39.00 TL
the house yapımı dana carpaccio, mozzarella, porçini mantarı, roka, parmesan

yan lezzet
akdeniz yeşillikleri 14.00 tl, baharatlı tombul çubuk patates14.00 tl, dukkah baharatlı mevsim sebzeleri 14.00 tl, taze sote ıspanak 14.00 tl, frında taze patates dilimleri 14.00 tl
gıda alerjiniz varsa lütfen belirtiniz.

acılı

fiyatlar›m›za KDV dahildir.

