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ENGLISH BREAKFAST
KAHVALTI

65.

MANTARLI FÜME OMLET

Frankfurter sosis, fasulye, domates, kaşarlı
mantar, göz yumurta, tereyağlı kızarmış ekmek

4 yumurta, mantar, domates, dana füme

BREAKFAST IN LİYA

4 yumurta, mozerella, cheddar, beyaz
peynirleri, fesleğen ve zeytinyağı

90.

Sahanda sucuklu yumurta, Rize kavurması,
Nutella ve Ballı Pancake, Meyve salatası, Çiğ
badem ve çiğ ceviz, Köy biberi, Ezine peynir,
Eski kaşar, Hindi Füme, Domates, Tereyağ,
Bal, Reçel, Zeytin, Liya ekmekleri, Çay ve Türk
kahvesi (kişi başı ücrettir.)

PANCAKE MOUNTAIN

40.

8 cm çapında yuvarlak ince pancakeler,
nutella, vişne reçeli, tereyağ, bal ve marmelat,
fıstık ezmesi

ÜÇ PEYNİRLİ OMLET

40.
40.

ANATOLIAN OMLET

40.

ÜÇ PEYNİRLI MENEMEN

40.

SALÇALI SOSİS

40.

4 yumurta, kavurma, tulum, kaşar peyniri
Beyaz peyniri, tulum ve kaşarlı menemen
Bowl tabakta anne usülü salçalı küçük
sosis dilimleri, biberiye ve dağ kekiği ile

-----------------------------------------------------------------PASTRAMI SANDWICH
BURGER
SANDVİÇ

70.

QUESADILLA

80.

FRANKFURTER

70.

BLUE CHEESE BURGER

80.

WRAP Tavuklu / Etli

70.

LEGENDARY BURGER

85.

Çavdar ekmeği, 120 gr. dana bacon, 3 kat
cheddar peyniri, patates kızartması ranch
ve chipotle sosları ile spesiyal sandviçimiz
180 gr. frankfurter sosisi, ranch ve chipotle
sosu yanında patates kızartması ile
Jülyen bonfile veya tavuk, mantar, renkli
biberler, ranch ve chipotle sosu, patates
kızartması ile (Etli +10 tl)

Dana bonfileden, jalapeno, renkli biber,
eritilmiş kaşar, chipotle, sour cream ve
guacamole sosları, patates kızartması ile

180 gr. dana köftesi, turşu, marul, blue
cheese, cheddar, patates kızartması ile
210 gr. dana köftesi, dana bacon, soğan
halkası, cheddar, chipotle sos, patates
kızartması ile

-----------------------------------------------------------------CAPRESE

60.

Söğüş domates, mozarella, roka, pesto sosu

BAŞLANGIÇ

90.

Çıtır karidesler, acı mayonez sos ile

PAÇANGA BÖREĞİ

60.

ETLİ DOLMA

60.

Cheddar, pastırma ve renkli biberler ile

Kebap usulü etli kuru patlıcan dolması

GÜVEÇTE KARİDES

90.

Kalın etli karidesler, eritilmiş kaşar peyniri
mantar ve biberler ile

JUMBO KARİDES

90.

KALAMAR SARMA

95.

PEYNİR TABAĞI

120.

Izgara Jumbo karidesler, sweet chili sos ile

BUFFALO WINGS

75.

Bowl tabakta acılı Louisiana soslu tavuk
kanatları, kereviz sapı ve sour cream sos ile

DANA CARPACCIO

Eritilmiş peynir, mantar ve karides ile
doldurulmuş tereyağlı kalamar

80.

Hardal ve balsamik soslu roka, cherry
domates, parmesan, grissini ile

AHTAPOT CARPACCIO

KARİDES TEMPURA

100.

Zeytinyağı, tane karabiber, roka, capari
çiçeği, cherry domates, nar ve parmesan ile

Rokfor, gouda, isli danish, eski kaşar,
parmesan, tulum, kuru meyveler, grissini,
marmelat

ŞARKÜTERİ TABAĞI

130.

Antrikot füme, dana bacon, kuzu cotto, rokfor,
gouda, parmesan, isli danish, marmelat, zeytin

-----------------------------------------------------------------RAVIOLI
MAKARNA
RISOTTO

70.

80.

Jülyen bonfile, mantar ve napolitan sos ile

KARİDESLİ LINGUINE
Jumbo karides ve cherry domates sos ile
liya_all

70.

Kızartılmış mantı, chipotle ve sour cream sos

Domates ve adaçayı sosu ile hazırlanmış,
içi patlıcanlı ravioli

ETLİ PENNE

ÇITIR MANTI

90.

PORCINI RISOTTO

80.

Porçini mantarı, krema ve dağ kekiği ile

DENİZ MAHSÜLLÜ RISOTTO

90.

Beyaz şarap ile çektirilmiş baby kalamar,
karides, ahtapot, levrek ve bisque sosu ile
Fiyatlar TL cinsidir ve Kdv dahildir.
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BAHÇE SALATASI
SALATA

65.

KEÇİ PEYNİRLİ PANCAR SALATASI

65.

SEZAR SALATA Tavuklu/Karidesli

Taze yeşillikler, beyaz peynir, ceviz,
cherry domates, turp, kırmızı üzüm, elma

TERBİYELİ DOMATES SALATASI
Marine edilmiş kırmızı soğan, balzamik sos,
fesleğen ve nane (balık için tavsiye edilir)

ROKA SALATASI

65.

Roka, cherry domates, kırmızı soğan,
çiğ badem ve beyaz peynir

VEGAN BOWL

70.

Cevizli buğday, kuşkonmaz, baby havuç,
tatlı patates, avokado, humus, dilim çavdar
ekmeği ile

70.

Baby pancar, keçi peyniri, çıtır marul,
roka, badem, nar

75.

Tavuklu veya karidesli, marul, parmesan,
grissini, kroton ekmeği ve sezar sos ile
(karidesli + 15 tl)

ENGİNARLI BONFİLE SALATASI

80.

180 gr. jülyen bonfile, enginar, meksika
fasulyesi, köz biber, mevsim yeşillikleri,
roka, yağ limon sos ile

DENİZ MAHSÜLLERİ SALATASI

90.

200 gr. deniz mahsulü meksika fasulyesi,
roka, buğday, kapari, enginar, avokado

-----------------------------------------------------------------SOMON TARTARE
ANA
YEMEK

85.

Tartar sos, kuşkonmaz, baby havuç, lime
ile 200 gr. ızgara somon

LEVREK ROLL

85.

IZGARA BONFILE

85.
90.

Roka ve üçgen parmesan üzeri ince
dilimlenmiş 180 gr. bonfile, balzamik sos ile

WIENER SCHNITZEL

90.

Panelenmiş 180 gr. dana bonfile, peynirli
marul salatası ve kabuklu patates püresi ile

SPICY ASIAN

ZİYAFET
LİYA BARBECUE

300.

Lavaş üzeri kömür ateşinde pişmiş acılı kıyma
kebabı, sarımsaklı lokum bonfile şiş, közde
kanatlar, patlıcan beğendi, közlenmiş köy
biberi, domates ve firik pilavı ile (2 kişiliktir)

LOKUM
90.

Izgara dilimlenmiş 180 gr. dana bonfile,
susam ve acı tatlı sos ile

RIBS

130.

220 gr. dana bonfile, kereviz püresi, sote
mantarlar ve demi-glace sos ile

Hellim peynirini saran piliç but, patates kızartması

ROBESPIERRE

130.

300 gr. dana antrikot, havuçlu risotto, demiglace sos yanında bahçe salatası ile

Ispanağa sarılı Levrek, kabuklu patates püresi,
kuşkonmaz ve fesleğen hardal sos ile

HELLİM PİLİÇ SARMA

ANTRIKOT XL

650.

1050 gr. bütün bonfile, sıcak sacda masada
dilimlenir, fırın patates, sote mantarlar, kuşkonmaz
ve baby havuçlar ile servis edilir. (4-5 kişiliktir)

SÜT KUZU
105.

Ağır ateşte pişmiş dana kaburga, havuçlu
risotto ve Jack sos ile

650.

Fırınlanmış baharatlı süt kuzu kol, firik pilavı
ve keçi peynirli pancar salata ile servis edilir.
(4-5 kişiliktir)

-----------------------------------------------------------------UNSUZ ŞEKERSİZ FIT CAKE

40.

Şeker ve un içermez. Yulaf, muz, bitter
damla çikolata, bal, laktozsuz süt, çiğ
DONDURMA badem, hindistan cevizi kullanılır.

TIRAMISU
40.

Bitter Çikolata, Vişne ve Limon çeşitleri

MAGNO-LIYA
Bisküvi parçacıkları, çilek, muz, nar ve
krema ile hazırladığımız spesiyal tatlımızdır.
liya_all

40.

Şeker ve un içermez. Muz, kakao, yer
fıstığı ezmesi, yulaf, ceviz, laktozsuz süt

TATLI

CHEESECAKE

UNSUZ ŞEKERSİZ BROWNIE

40.

40.

Kakao, mascarpone peyniri ve krema

DONDURMA

45.

İki scoop Mövenpick dondurması, yanında
single Espresso ile servis edilir.

MEYVE TABAĞI

2-3 kişiliktir / Duble 4-6 kişiliktir +30 tl.

45.

Fiyatlar TL cinsidir ve Kdv dahildir.

