Səhər yeməyi menyusu 10:00 - 12:00 / Breakfast available 10:00 - 12:00
Meyvə və ev üsulu yoqurt
Fruit and homemade yoghurt

3

Səhər yeməyi un məmulatları maffin/ kruasan/ Danish/ bagel
Assorted breakfast pastry muffin / croissant / Danish / bagel

5

Portağal cemi və cem seçimləri
Orange preserve, assorted jams

5

Kornfleyk və müsli / Corn flakes and muesli

5

Qarışıq dilimlənmiş meyvə / Assorted sliced fruit platter

6

Pankeyk / Fransız tostu / Vafli
əlavə : ağ
caqayın siropu, çiyələk siropu, krem
Pancakes/ French toast / Waffles
garnishes: maple syrup, strawberry coulis, whipped cream

6

Yerli və beynəlxalq pendir seçimləri
Selection of local & international cheese

9

Omlet / qızardılmış yumurta / qayğanaq / istəyinizə uyğun yumurta
əlavə : soğan/ bibər/ göbələk/ yaşıl soğan/ çeddar/ feta pendiri
pomidor/ çili/ hisə verilmiş qızıl balıq

7

Omelet / Sunny side up / Scrambled eggs / eggs any style
to add :onions/ peppers/ mushroom/ green onion/ cheddar/ feta cheese
tomatoes / chilies / smoked salmon
All prices are listed in AZN including 18% VAT, excluding 5% service charge
Bütün qiymətlər Azərbaycan Manati ilə göstərilib. 18% ƏDV daxil, 5% servis haqqı daxil deyil

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

Yarpaq dolması qatıq ilə
Wine leaf dolma with yogurt

12

Toyuq ləvəngisi qoz, gavalı turşusu ilə içlənmiş, balqabaq və düyü ilə
Chicken levengi stuffed with walnut and plum sauce served with pumpkin, rice

14

Düşbərə / Dushbara soup

8

Manqal salatı (V) manqalda qızardılmış badımcan, pomidor, soğan və bibər
Mangal salad (V) BBQ roasted eggplant, tomato, onion and pepper

8

Günün şorbası
Soup of the day

5

Pomidor şorbası (V)
Tomato soup (V)

6

Ənənəvi Mərci şorbası (V)
Traditional Lentil soup (V)

6

Qaymaqlı karotf və kəvər şorbası trüfel və raziyana ilə
Creamy potato and leek soup with truffles and fennel

8

Aralıq dənizi üslubunda dəniz məhsulları şorbası
Mediterranean seafood soup with pesto croutons

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

12

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

Sezar salatı sezar sousu ilə kahı, suxarı və parmezan pendiri
Caesar salad romaine lettuce with Caesar dressing, croutons, shaved parmesan

12

salatlara əlavə / add to your salads
qaynadılmış krevetlər / poached prawns

7

qrildə qızardılmış toyuq / grilled chicken

4

Hisə verilmiş Ördək salatı marinadlamış armud, portağal, qoz,
qarışıq göyərti və ballı sous
Smocked duck breast salad with marinated pears, oranges, walnuts,
mix greens & honey dressing

24

Asiya Salatı süsəmli toyuq, tərəvəz, qarışıq göyərti və limonlu zəncəfilli sous
14
Asian salad with sesame crusted chicken, vegetables, mesclun and lemon ginger dressing
Avokado Salatı tanduri marinadlı toyuq qızartması və pomidor qurusu
Avocado salad with tandoori marinated grilled chicken, sun dried tomatoes vinaigrette

18

Feta pendirli salat marinadlı çuğundur, alma, reyan və moruq sousu
Feta cheese salad with marinated beetroots, apples, basil and raspberry vinaigrette

14

Nicoise salatı qızardılmış qızıl balıqla
konfit üslubunda pomidor, bildirçin yumurtası və marinadlanmış tərəvəzlər
Nicoise salad with grilled salmon
marinated vegetables, quail egg and tomatoes confit

20

Yunan salatı çerri pomidor, balaca xiyar, bibər, zeytun, reyhan,
12
parmezan pendiri, limon və zeytun yağı ilə
Greek salad with cherry tomatoes, baby cucumbers, marinated bell peppers, olives, basil,
Parmesan cheese, lemon and olive oil dressing
Krevet salatı hisə verilmiş badımcan, çerri pomidor, raziyana,
22
pomidorlu salsa, qarışıq göyərti, qızardılmış kabak və nar sousu
Prawns salad with smoky eggplant, cherry tomatoes, fennel, tomato salsa, mesclun mix,
grilled zucchini, pomegranate redaction
All prices are listed in AZN including 18% VAT, excluding 5% service charge
Bütün qiymətlər Azərbaycan Manati ilə göstərilib. 18% ƏDV daxil, 5% servis haqqı daxil deyil

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

Hisə verilmiş mal ətindən tartar avakado, kapers, marinandlı soğan, kərəviz
Smoked beef tartar avocado, capers, confit marinated shallots, celery
Qaymaqlı toyuq ciyəri paştet alma, soğanlı cem və brioş cörəyi
Creamy Chicken liver pate with apple, onion jam and brioche bread

22

Hisə verilmiş Qızıl balıq qaymaqlı pendir, avokado, pomidor və brioş cörəyi
Smoke salmon terrine cream cheese avocado tomatoes and brioche chips

14

Bruşetta baqet cörəyi üzərində pomidor, tərəvəz, mozarela pendiri və reyhan
Bruschetta with tomatoes, vegetables, mozzarella cheese and basil

14

Qızardılmı Qulançar xaşlanmış yumurta və tərxunlu holland sousu
Grilled asparagus with poached egg and tarragon hollandaise sauce

17

Qızardılmış mozarella reyhan və pomidorlu sous ilə
Crusty Mozzarella fritters served with basil and tomato deep

12

Asiya üsulu Qızıl balıq tərəvəz, keşniş və teriyaki sousu
Asian stile salmon with vegetable, coriander and teriyaki sauce

26

Tempura krevetlər küncüt yağı, mayonez və keşnişli salsa
Prawns tempura with sesame oil, mayo and coriander salsa

16

Qızardılmış Dəniz məhsulları Qızıl balıq, krevet, yengəc, kalamar və midyə
əlavə souslarla
Grilled mix Seafood plate salmon, prawns, crab meat, squids and mussels
served with condiments and sauces

39

Qızardılmış krevetlər limon və reyhanlı sous
Grilled prawns with lemon and basil sauce

18

Qızardılmış Ördək topaları alma və gavalı sousu
Crispi duck with apple and plum sauce

16

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

16

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

Spagetti Bolonez / Spaghetti Bolognese

14

Fusilli toyuqla / Fusilli with grilled chicken

16

Göbələkli risotto / Risotto with porcini mushrooms

20

Linquini qızıl balıq ilə / Linguini with salmon

22

Ravioli ispanaq krevet və hisə verilmiş pomidor
Ravioli with spinach, prawns and smoky tomatoes

24

Tavada qızardılmış Levrək balığı
agnolotti, lobya, brokoli, və pomidor əzməsi
Pan roasted seabass with agnolotti, snow beans, broccoli and tomato sugo

26

Tavada qızardılmış Quzu can əti
lobya , göbələk, pomidor və rozmarin sousu
Pan roasted lamb loin, lima beans, mushrooms, tomatoes and rosemary jus

30

göbələk, qaymaqlı kartof və portağal sousu
Duck leg confit mushrooms, creamy potato and orange sauce
Sous vide üsulu dana əti medalyonları
34
porçini göbələyi, qaymaqlı kartof və mövsümi tərəvəzlər
Sous vide beef medallions porcini mushrooms, creamy potatoes and seasonal vegetables
ispanaqlı kartof risottosu ilə
Chicken supreme staffed with mushroom moose, served with spinach potato risotto
qızardılmış qulançar, göyərti və pomirdor sousu
Grilled Fresh Salmon with grilled asparagus green leaves and tomato salsa
All prices are listed in AZN including 18% VAT, excluding 5% service charge
Bütün qiymətlər Azərbaycan Manati ilə göstərilib. 18% ƏDV daxil, 5% servis haqqı daxil deyil

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

Saat 12:00 dan 23:00 kimi / Available from 12:00 till 23:00
Tuna ilə pizza artişok, ançous və ispanaq ilə
Tuna pizza with artichoke, anchovys and basil

14

17

Ədviyyatlı dana əti ilə pizza bibər və kəklikotu ilə
Spicy beef pizza with capsicum and oregano

14

17

Hawaian pizza ananas və toyuq ilə
Hawaian pizza with pineapple and chicken

14

17

Salami ilə pizza zeytun, göbələk və mozarella pendiri ilə
Pizza salami with olives, mushroom and mozzarella

15

18

4 pendirli pizza - blu pendir, gouda, mozarella, çeddar, ispanaq
Quadro Farmagio - blue cheese, gouda, mozarella, cheddar, basil

16

19

Qrildə hazırlanmış toyuqlu pizza pomidor konfi, reyhan və göbələk
Pizza with grilled chicken, tomato confit, basil, mushrooms

14

17

White pizza rikotta, rukola və pomidor
White pizza with ricotta rucola and tomatoes

13

16

Margarita ev üsulu pizza pomidor və mozarella
Margherita Home made pizza with tomato and mozarella

12

15

Əlavə edə bilərsiz:
ənginar/ yaşıl və ya qara zeytun/ bibər/ göbələk/ soğan/ rukkola/
1
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
2
parma ham/ buffalo mozzarella/ shrimp
All prices are listed in AZN including 18% VAT, excluding 5% service charge
Bütün qiymətlər Azərbaycan Manati ilə göstərilib. 18% ƏDV daxil, 5% servis haqqı daxil deyil

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

White City Klub sendviçi
qara istiot dənələri ilə brioche çörəyi, hisə verilmiş hind toyuğu filesi,
White City Club Sandwich
black pepper corn brioche smoked turkey breast

16

Panini sendviç
tərəvəz və feta pendir, qızardılmış kartof və ya salat ilə
Panini sandwich
grilled vegetables and feta cheese, with French fries or side salad

16

Toyuq burgeri
patty cörəyi arasında toyuq əti, soğan halqaları, çedar pendiri
qızardılmış yumurta və aioli sousu, qızardılmış kartof və ya salat ilə
Chicken Burger
chicken, patty bread, onion ring, cheddar cheese
fried egg served with aioli sauce, with French fries or side salad

20

Fili steyk sendviçi
qızardılmış steyk və soğan, göbələk, xiyar turşusu,
əridilmiş pendir mini Fransız bagett çörəyində, qızardılmış kartof və ya salat ilə
Philly steak sandwich
sautéed steak with onions, mushrooms, pickled cucumber and
melted cheese served in a mini French baguette, with French fries or side salad

22

Big Boy burgeri
patty cörəyi arasında dana əti, soğan halqaları, çedar pendiri
qızardılmış yumurta və aioli sousu, qızardılmış kartof və ya salat ilə
Big Boy Burger
beef, patty bread, onion ring, cheddar cheese
fried egg served with aioli sauce, with French fries or side salad

24

Bekon əlavə et (D)- Add bacon (P)

2

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

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

Dondurma seçimi bir ədəd
Ice cream selection per scoop
Fındıqlı Şokolad tartı
Hazelnut Chocolate Tart

3

8

Qəhvəli Tiramisu
Coffee Tiramisu

10

Çizkeyk çiyələk şərbəti ilə
Cheese cake mousse with strawberry sorbet

12

Armudlu tartatin badamlı krem, duzlu-karamelli gelato ilə
Pear tarte tatin with almond cream and salty caramel gelato

14

Şokoladlı fondant vanilli dondurma ilə
Chocolate fondant with vanilla ice-cream

14

Mövsüm meyvələri
Seasonal fruit plate

14

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

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

