Kahve Akademisi

Coffeeshop Company, bugün dünyada 30’un üzerinde ülkede yüzlerce şubesi
ile hizmet veren uluslararası standartlara sahip kahve ve restaurant zinciridir.
Viyana’ya özgü kahveleri ve klasik lezzetleri ile güne en iyi şekilde başlamak için
birçok seçenek sunmaktadır.
Geniş içecek ve zengin yiyecek menüsüne sahip olan Coffeeshop Company’de
bir Viyana klasiği olan “Viyana Şinitzel”in dışında dünya mutfağından seçme
lezzetler de sizlerin beğenisine sunulmaktadır. Coffeeshop Company’de günün
her saatinde enfes lezzetlerle sizi ağırlamaktan mutluluk duyarız.
Avusturya’nın 17. yüzyılda kahve ile tanışmasının ardından oluşan ve günümüze
kadar gelen “Wiener Kaffeehauskultur” Viyana Kahve kültürü, 2011 yılında
UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine dahil edilmiştir.

www.coffeeshop.com.tr

Menü içerisinde kullanılan yemek görselleri verdiğiniz siparişler ile farklılık gösterebilir.
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KAHVALTI

Kaşar peyniri, beyaz peynir,
kiraz domates, salatalık,
siyah ve yeşil zeytin
1 Adet çay

Reçel, tereyağı, süzme bal, kaşar peyniri,
beyaz peynir, acuka, İzmir tulum peyniri,
nutella, siyah ve yeşil zeytin, kiraz domates,
salatalık, haşlanmış yumurta,
2 Adet çay.

32,50 ₺

KAHVALTINI OLUŞTUR
15,00 ₺

Sigara Böreği
6 adet

8,00 ₺

Söğüş Tabağı
(Kiraz Domates
& Çengelköy Salatalık
& Köy Biberi)

(2 kişilik)
Serpme Köy Kahvaltısı
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Reçel, tereyağı, süzme bal, kaymak, dana jambon, cheese stick, İzmir tulum peyniri, beyaz peynir, kaşar peyniri, siyah ve
yeşil zeytin, kiraz domates, salatalık, köy biberi, Nutella, acuka, sahanda yumurta, simit ve sınırsız çay.

65,00 ₺

:))

12,00 ₺

Çiçek Sosis

9,00 ₺

Acuka

7,00 ₺

Haşlanmış
Yumurta

8,00 ₺

Kaymak

10,00 ₺

Ezine Beyaz Peynir

10,00 ₺
Nutella

8,00 ₺
Reçel

9,00 ₺

Siyah Zeytin &
Yeşil Zeytin

10,00 ₺

8,00 ₺

Tereyağı

9,00 ₺

Bal

Taze Kaşar Peyniri

10,00 ₺

16,00 ₺

İzmir Tulum Peyniri

Izgara
Kangal Sucuk

Peynirli Gözleme

Menemen

22,50 ₺

18,00 ₺

Ev yapımı gözleme içerisinde beyaz peynir ve kaşar
peyniri yanında kiraz domates, salatalık, balzamik sos ile
tatlandırılmış mevsim yeşillikleri ile

Geleneksel Türk kahvaltı
seçeneği, domates,
köy biberi, tereyağı ile

Sahanda
Yumurta
Sade
Tereyağı ile pişirilmiş
yumurta

16,00 ₺

Sahanda
Yumurta
Peynirli
Tereyağı ile pişirilmiş
peynirli yumurta

17,00 ₺

Sahanda
Yumurta
Sucuklu

Sahanda
Yumurta
Kavurmalı

Sahanda
Yumurta
Karışık

18,00 ₺

20,00 ₺

20,00 ₺

Tereyağı ile pişirilmiş
sucuklu yumurta

Tereyağı ile pişirilmiş
kavurmalı yumurta

Tereyağı ile pişirilmiş,
sucuk ve kaşarlı yumurta

Omlet Sade

Dövülmüş yumurta, yanında
kiraz domates, salatalık,
balzamik sos ile tatlandırılmış
mevsim yeşillikleri.

16,50 ₺

Omlet Peynirli
Dövülmüş peynirli yumurta, yanında
kiraz domates, salatalık,
balzamik sos ile tatlandırılmış
mevsim yeşillikleri.

17,50 ₺

Omlet Karışık

Dövülmüş yumurta, renkli biberler,
sucuk, kaşar peyniri, mantar yanında
kiraz domates, salatalık, balzamik sos
ile tatlandırılmış mevsim yeşillikleri

18,50 ₺

Taze Kaşar
Peynirli Tost
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TOSTLAR

Balzamik sos ile tatlandırılmış
mevsim yeşillikleri, kiraz domates
ve salatalık.

17,50 ₺

Kepekli Beyaz
Peynirli Tost

Kepek ekmeğinde beyaz peynir,
domates, balzamik sos ile tatlandırılmış
mevsim yeşillikleri, kiraz domates ve
salatalık.

18,50 ₺

Bazlama
Ekmeğinde
Acukalı
Karışık Tost

Bazlama ekmeği içerisinde acuka sos,
kaşar peyniri, sucuk dilimleri, yanında
balzamik sos ile tatlandırılmış mevsim
yeşillikleri, kiraz domates ve salatalık.

22,50 ₺

Bazlama
Ekmeğinde
Kavurmalı
Tost
Karışık Tost

Balzamik sos ile tatlandırılmış mevsim yeşillikleri, kiraz domates salatalık.

19,50 ₺

Bazlama ekmeği içerisinde kavurma,
kaşar peyniri, yanında balzamik sos ile
tatlandırılmış mevsim yeşillikleri, kiraz
domates ve salatalık.

23,50 ₺

Coffeeshop Hamburger

Özel hamburger köftesi, bin adalar sosu, göbek yeşilliği,
karamelize kırmızı soğan, domates, kornişon turşu ve balzamik
sosu ile lezzetlendirilmiş Akdeniz yeşilliği, patates tava.
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34,00 ₺

BURGER

u
hapşu
3’lü Mini Hamburger

3 Adet mini hamburger, bin adalar sosu, göbek yeşilliği, domates, kornişon turşu yanında
balzamik sosu ile lezzetlendirilmiş Akdeniz yeşilliği, patates tava.

38,50 ₺
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Mushroom
Burger

Özel hamburger köftesi,
kaşar peyniri, taze mantarlar ile hazırlanmış
spesiyal sos, çıtır marul yaprakları,
karamelize soğan, kornişon turşu ve
balzamik sosu ile lezzetlendirilmiş Akdeniz
yeşilliği, patates tava ile

Cheeseburger

Özel hamburger köftesi, cheddar peyniri, bin adalar
sosu, göbek yeşilliği, karamelize kırmızı soğan,
domates, kornişon turşu ve balzamik sosu ile
lezzetlendirilmiş Akdeniz yeşilliği, patates tava.

35,00 ₺

Gurme
Burger

Özel hamburger köftesi, üzerinde özel
dana jambon, cheddar peyniri, çıtır
marul yaprakları, karamelize soğan,
kornişon turşu ve balzamik sosu ile
lezzetlendirilmiş Akdeniz yeşilliği,
patates tava ile

38,50 ₺ 39,50 ₺

Tavuklu
Quesadilla
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WRAP &
QUESADILLA

Tortilla ekmeği içinde julyen tavuk dilimleri ve
renkli biberler, jalapeno biber, rendelenmiş
kaşar peyniri, krema, mantar, hafif Meksika sos ,
mevsim yeşillikleri ve patates tava ile

29,50 ₺

Etli
Quesadilla

Tortilla ekmeği içinde julyen dana eti ve renkli
biberler, jalapeno biber, rendelenmiş kaşar
peyniri, krema, mantar, hafif Meksika sos ,
mevsim yeşillikleri ve patates tava ile

35,00 ₺

Vejetaryen Wrap

Tortilla ekmeği içinde julyen kabak dilimleri,
renkli biberler, julyen havuç dilimleri, pesto
sos, rendelenmiş kaşar peyniri, krema,
mantar, soya sosu, mevsim yeşillikleri ve
patates tava.

26,50 ₺

Tavuklu Wrap
Tortilla ekmeği içinde tavuk dilimleri
ve renkli biberler, rendelenmiş kaşar
peyniri, krema, mantar, soya sosu,
mevsim yeşillikleri ve patates tava.

29,50 ₺

Etli Wrap

Tortilla ekmeği içinde et dilimleri
ve renkli biberler, rendelenmiş
kaşar peyniri, krema, mantar,
soya sosu, mevsim yeşillikleri ve
patates tava..

35,00 ₺
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Margarita
Pizza

Özel pizza sosu, rendelenmiş
mozzarella peyniri, taze roka
yaprakları ve domates ile

25,00 ₺

PİZZALAR

Vejetaryen
Pizza

Özel pizza sosu, rendelenmiş
mozzarella peyniri, karışık
sebzeler ile

27,00 ₺
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Karışık
Pizza

Özel pizza sosu, rendelenmiş
mozzarella peyniri, sucuk,
salam, sosis, mısır, dilim
zeytin, yeşil ve kırmızı
közlenmiş biber, kekik ile

29,00 ₺

Günün Çorbası
Servis personelimize danışınız.

12,00 ₺
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Atıştırmalık

Özel panelenmiş çıtır tavuk ,sigara
böreği , cheese stick ve patates tava
ile …

27,50 ₺
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Ispanaklı
Çıtır Krep

Taze ıspanak harcı ile sarılmış
krepler yanında side sos ile …

24,50 ₺

Mutlaka
Deneyinn..
Tavuklu
Çıtır Krep

Özel tavuk harcı ile sarılmış
krepler yanında side sos ile …

25,50 ₺

Patates Tava

16,00 ₺

Çıtır Tavuklu
Salata

SALATALAR

Karışık Akdeniz yeşilliği, marul,
taze mantar, salatalık, kiraz
domates, dilim yeşil zeytin,çıtır
pane tavuk ve balzamic sos ile…

32,00 ₺
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Caesar
Salatası
Tavuklu

Marul yaprakları, özel caesar sosu,
marine edilmiş ızgara tavukgöğsü,
salatalık, kiraz domates,
kıtır baharatlı ekmek ve
parmesan peyniri.

34,00 ₺

Steak
Salata

Karışık Akdeniz yeşillikleri,
julyen bonfile dilimleri, roka,
salatalık, kiraz domates,
parmesan peyniri, balzamik sos.

42,00 ₺

Kinoalı

Ton Balıklı Salata

Ton balığı, ızgara patates, rafadan yumurta, kurutulmuş domates, karışık Akdeniz yeşillikleri, roka yaprakları,
göbek yeşilliği, dilim yeşil zeytin, kiraz domates, salatalık ve balzamik winigret.

38,00 ₺

Mercimek Salatası
Karışık Akdeniz yeşillikleri, göbek yeşilliği,
baharatlı kıtır ekmek, kiraz domates, salatalık,
kinoa, yeşil mercimek, kurutulmuş domates,
dilim yeşil zeytin, balzamik sosu.

33,00 ₺

Cevizli Tulum
Salatası
Taze roka yaprakları , karışık Akdeniz
yeşilliği ,kiraz domates ,salatalık
üzerinde ceviz içi ve tulum peyniri,
nar ekşisi sos ile …

34,00 ₺

Penne
Arabiata

MAKARNALAR

Penne makarna, Siyah zeytin,
tereyağı, acılı domates sos, taze
mantar ve parmesan peyniri.

29,00 ₺
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Fettuccine
Alfredo

Fettuccine makarna, mantar,
pesto sos, julyen tavuk
parçaları, krema, parmesan
peyniri.

34,00 ₺
Spaghetti
Makarna
Napoliten
Soslu
Spaghetti makarna, özel
Napoliten sosu parmesan
peyniri.

28,00 ₺

Spesiyal Mantı

Yoğurt üzerinde Kayseri mantısı, tereyağı, domatesli mantı sosu.

26,00 ₺

Spaghetti
Makarna
Bolonez
Soslu

Spaghetti makarna, özel bolonez
sosu ve parmesan peyniri.

32,00 ₺
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Köri Soslu Tavuk

Özel köri sosu, tavuk parçaları, mantar, renkli biberler,
yanında balzamik sosu ile lezzetlendirilmiş Akdeniz
yeşilliği ve patates tava

ANA YEMEKLER
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34,00 ₺
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Soya Soslu Et
Jülyen dana bonfile parçaları, jülyen
renkli biberler, arpacaık soğan,
mantar, soya sos, krema, balzamik
sosu ile lezzetlendirilmiş Akdeniz
yeşilliği ve patates tava ile

45,00 ₺

Orijinal Viyana
Tavuk Şinitzel

Coffeeshop Company’ye özel tarif şinitzel, metroter yağı, dilimlenmiş
domates, yanında mevsim yeşillikleri ve patates salatası

39,00 ₺

Dağ Kekikli
Piliç But Izgara

Taze baharatlar ile marine edilmiş ızgara tavuk but,
ızgara domates, ızgara biber, mevsim yeşillikleri ve
patates tava ile.

38,50 ₺

Meksika Soslu
Tavuk
Julyen tavuk parçaları, acı Luisiano sos,
renkli biberler, mısır, balzamik sosu ile
lezzetlendirilmiş Akdeniz yeşilliği ve
patates tava

34,00 ₺

Ispanaklı
Piliç Gratine

Tavuk göğüs parçaları üzerinde
Ispanak sos, gratine edilmiş kaşar
peyniri, yanında mevsim yeşillikleri
ve patates tava

36,00 ₺

Mantarlı Piliç
Gratine

Tavuk göğüs parçaları üzerinde mantar
sos, gratine edilmiş kaşar peyniri,
yanında mevsim yeşillikleri ve
patates tava

36,00 ₺

Köz Patlıcanlı
Piliç Gratine

Tavuk göğüs parçaları üzerinde köz
patlıcan sos, gratine edilmiş kaşar
peyniri, yanında mevsim yeşillikleri ve
patates tava

Izgara Köfte

Izgara köfte, patates tava, közlenmiş
domates, köy biberi

39,00 ₺

36,00 ₺

Somon
Izgara

Özel hazırlanmış ıspanak
tava yatağında somon ızgara
yanında marine edilmiş mevsim
yeşillikleri ve patates tava ile.

67,00 ₺

Çökertme Kebabı

Taze baharatlar ile marine edilmiş julyen dana
bonfile parçaları, çıtır patates, yoğurt ve tereyağ
sos ile…

49,00 ₺

Pideli Köfte

Közlenmiş patlıcan ile tatlandırılmış
tırnak pide, yoğurt, ızgara köfte, domates
sos, ızgara domates, köy biberi, tereyağı

45,00 ₺

Junior
Hamburger

JUNIOR MENÜ

Mini hamburger, göbek yeşilliği,
domates, kornişon turşu yanında
patates tava ile

22,00 ₺
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Junior
Soslu
Spaghetti

Spaghetti makarna,
baharatsız domates sosu ile

22,00 ₺

Junior
Sosis

Izgara çiçek sosis, patates
tava ile

22,00 ₺

3’lü Mini Hamburger

Junior
Köfte

38,50 ₺

22,00 ₺

3 Adet mini hamburger, bin adalar sosu, göbek yeşilliği, domates, kornişon turşu yanında
balzamik sosu ile lezzetlendirilmiş Akdeniz yeşilliği, patates tava.

Misket köfteler, patates
tava ile

BİR KAHVEDEN DAHA FAZLASI

Coffeeshop Company geleneksel Viyana kahve kültürünün üstün ambiyansını sizlerle bir araya getiriyor.
Yalnızca en yüksek yerlerde yetişen üstün kalitedeki %100 Arabica kahvelerinin kullanıldığı, farklı damak tatlarına
hitap eden kahve harmanlarına sahiptir.

VİYANA KLASİKLERİ

GROSSER BRAUNNER
Şahane aromasıyla bağımlılık yaratan kahve...
APFELSTRUDEL
Ağızda dağılan hafif çıtır bir hamur, elmaya eşlik eden tarçın ve ceviz ile vazgeçilmeyecek bir tat oluşturmaktadır.
Vanilya sos ile denemenizi öneririz.

Yemek Sonrası

Kahve& Pasta
ÖNERİMİZ

