Qızardılmış qızıl balıqla Nicoise salatı
konfit üslubunda pomidor, bildirçin
yumurtası və marinadlanmış tərəvəzlər

16 Grilled salmon Nicoise salad
marinated vegetables quail egg and tomatoes
confit

Kobb salatı
14 Cobb salad
blu pendiri, xaşlanmış yumurta və qırmızı soğan blue cheese, poached eggs and red onion rings
halqaları ilə
Mozarella salatı
qızardılmış tərəvəzlər və nar bəkməzi

18

Kunoa salatı
Təzə tərəvəzlər və toyuq filesi ilə

12 Quinoa salad
fresh vegetables and chicken breast

Qızıl balıq ruleti
krem-pendir və xiyar ilə

20

Mozzarella salad
grilled vegetables and pomegranate reduction

Smoked salmon roulade
with cucumber and cream

Dana ətindən Tartar
16
Konfit üsulu pomidor, rukolla və parmesan ilə

Traditional beef Tartare
rucola, tomato confit and parmesan

Sezar salatı
Sezar sousu ilə kahı, suxarı və parmezan
pendiri

Caesar salad
romaine lettuce with Caesar dressing, baguette
croutons and shaved parmesan

salatlara əlavə :
qaynadılmış krevetlər
qrildə qızardılmış toyuq

10

7
4

add to your salads :
poached prawns
grilled chicken

All prices are listed in AZN including 18% VAT, excluding 5% service charge
Bütün qiymətlər Azərbaycan Manatyıla göstərilib. 18% ƏDV daxil, 5% servis haqqı daxil deyil

(P) / (D) – Pork / Donuz əti
(V) – vegetarian

Kish Loren
ispanaq və hisə verilmiş hinduşka
limonlu krem və mesklum salatı ilə

16 Kish Loren
with spinach and smoked turkey served with
lemon cream and mesklum salad

Qızıl balıq piroqu
tar-tar sousu ilə

18

Salmon fish cake
served with Tartare sauce

Qızardılmış mozarella
reyhan və pomidorlu sous ilə

12

Crusty Mozzarella fritters
served with basil and tomato deep

Ördək ətindən jele
portağal marmeladı, bulka tostu ilə

14

Duck rillette
with orange marmalade and brioche toast

Göbələk şorbası

6

Mushroom soup

Pomidor şorbası pendirli sendviç ilə

6

Tomato soup with cheese sandwich

Doğramac qırmızı bibər və reyhanla

5

Günün şorbası

5

Cold yogurt soup with grilled bell peppers and
basil
Soup of the day

All prices are listed in AZN including 18% VAT, excluding 5% service charge
Bütün qiymətlər Azərbaycan Manatyıla göstərilib. 18% ƏDV daxil, 5% servis haqqı daxil deyil

(P) / (D) – Pork / Donuz əti
(V) – vegetarian

Qaymaqlı rizotto
zukkini və reyhanlı pesto ilə

13

Creamy risotto
with zucchini and basil pesto

Dəniz məhsulları
reyhan və pomidorlu rizotto

19

Seafood risotto
with basil and tomatoes

Fettuçini
krevet və tomatlı sugo

17

Fettuccini
with prawns and tomato sugo

Ispanaqlı ravioli
qaymaqlı reyhan sousu ilə

15

Spinach ravioli
with creamy basil sauce

Spagetti Bolonez
parmezan pendiri və konfit üslubu ilə
hazırlanmış pomidor

14

Spaghetti Bolognese
with parmesan cheese
and confit tomato

Margarita
Ev üsulu pizza pomidor və mozarella ilə

12

Margherita
Home made pizza with tomato and mozarella

Əlavə edə bilərsiz :
ənginar/ yaşıl və ya qara zeytun/ bibər/
1
göbələk/ soğan/ rukkola/ badımcan/ zukkini/
qızardılmış dana əti/ qızardılmış toyuq
filesi/ salami(donuz ətindən)/ hinduşka
ətindən vetçina/ ançous/ tuna/ avokado

Add your toppings:
Artichoke/ green or black olives/ capsicum/
mushrooms/ onion/ rucola/ aubergine/
zucchini/ roast beef/ grilled chicken breast/
salami(pork)/ turkey ham/ anchovies/ tuna/
avocado

parma vetçina/ buffalo mozarella/ krevet

parma ham/ buffalo mozzarella/ shrimp

2

All prices are listed in AZN including 18% VAT, excluding 5% service charge
Bütün qiymətlər Azərbaycan Manatyıla göstərilib. 18% ƏDV daxil, 5% servis haqqı daxil deyil

(P) / (D) – Pork / Donuz əti
(V) – vegetarian

Qrildə hazırlanmış qızıl balıq filesi
təzə kartof, cəfəri və zukkini ilə

22

Grilled salmon fillet
with new potatoes, parsley sauce and
zucchinis

Tavada hazırlanmış mal ətindən tenderloin
qaymaqlı bibər və qarğıdalı sousu,
tərəvəz və kartof qratini ilə

28

Pan roast beef tenderloin
with creamy green pepper corn sauce
vegetables and potato gratin

Kievsayağı toyuq
göbələk və yağ ilə içlənmiş
lobya və trufel qaymaqlı kartof ilə

16

Chicken Kiev
stuffed with mushrooms and flavored butter
with haricot beans and truffle creamy potato

Balıq və çipslər
yüngül yağlanmış xan balıq filesi,
Fri kartofu və Tartar sousu

16

Fish and chips
lightly buttered sea-bass fillet served with
French fries and Tartare sauce

Düşbərə

6

Dushbara soup

İspanaq salatı
Zirinc və qatıq ilə

5

Wilted spinach salad
with zirinch and yogurt sauce

Yarpaq dolması
qatıq ilə

12

Wine leave dolma
with yogurt

Gürzə

10

Gurza

Toyuq ləvəngisi
qoz, gavalı turşusu ilə içlənmiş
balqabaq və düyü ilə

12

Chicken levengi
stuffed with walnut and plum sauce
served with pumpkin and rice

All prices are listed in AZN including 18% VAT, excluding 5% service charge
Bütün qiymətlər Azərbaycan Manatyıla göstərilib. 18% ƏDV daxil, 5% servis haqqı daxil deyil

(P) / (D) – Pork / Donuz əti
(V) – vegetarian

Dana əti ilə sendviç
16
Iceberg kahısı və pomidor,
kərəviz, köklü və kələmli salat, qızardılmış
kartof

Pulled beef sandwich
with Iceberg lettuce and tomato served with
celery root coleslaw salad and French fries

Big Boy burgeri(250qr)
18
patty cörəyi arasında dana əti, xırçıldayan
bekon, soğan halqaları, qızardılmış yumurta
və aioli sousu (D)

Big Boy Burger (250 gr)
beef, patty, crispy bacon, onion ring, fried egg
served with aioli sauce (P)

Philli steyk sendviçi
14
qızardılmış steyk və soğan, göbələk, xiyar
turşusu, əridilmiş pendir mini Fransız bagett
çörəyində

Philly steak sandwich
sautéed steak with onions, mushrooms,
pickled cucumber and melted cheese served in
a mini French baguette

Qızıl balıq burgeri
14
qızardılmış qızıl balıq, Philadelphia pendiri,
iceberg kahısı, pomidor və narlı sous

Salmon burger
grilled salmon, Philadelphia cream cheese,
iceberg lettuce, tomato and pomegranate sauce

White City Klub sendviçi
12
qara istiot dənələri ilə brioche çörəyi, hisə
verilmiş hind toyuğu filesi, qızardılmış
yumurta, İsveçrə pendiri və Tartar sousu

White City Club Sandwich
black pepper corn brioche smoked turkey
breast fried egg Swiss cheese and Tartare
sauce

Hisə verilmiş qızıl balıqla bagel sendviçi
qaymaqlı avokado, xiyar və pomidor,
ədviyyatlı mayonezlə

Smoked salmon bagel sandwich
creamy avocado, cucumber salad and
tomatoes served with spicy mayo

16

All prices are listed in AZN including 18% VAT, excluding 5% service charge
Bütün qiymətlər Azərbaycan Manatyıla göstərilib. 18% ƏDV daxil, 5% servis haqqı daxil deyil

(P) / (D) – Pork / Donuz əti
(V) – vegetarian

Çizkeyk
çiyələk şərbəti ilə

12

Cheese cake
mousse with strawberry sorbet

Qəhvəli Tiramisu

10

Coffee Tiramisu

Çiyələkli “Merengue” şirniyyatı

11

Strawberry Merengue dessert

Krem Brule

10

Cream Brulee

Dondurma seçimi* / bir ədəd

3

Ice cream selection* / per scoop

Mövsüm meyvələri

12

Seasonal fruit plate

Qədəhdə çiyələk desserti

12

Strawberry dessert in glass

*Xahiş olunur seçim barədə bizim

*Kindly ask our waiter for the

ofisiantdan məlumat alasınız

variety of the day

All prices are listed in AZN including 18% VAT, excluding 5% service charge
Bütün qiymətlər Azərbaycan Manatyıla göstərilib. 18% ƏDV daxil, 5% servis haqqı daxil deyil

(P) / (D) – Pork / Donuz əti
(V) – vegetarian

