KAHVALTI TEPSİSİ (bir ya da iki kişilik) • 99 / 189 ¨
Taze kaşar peyniri, beyaz peynir, siyah ve yeşil zeytin,
dilimlenmiş domates, salatalık, dana jambon, sucuk, sosis,
tavada pişmiş yumurta, 2 adet sigara böreği, tereyağı, çilek
reçeli, bal, simitli ekmek sepeti;
2 adet demleme çay…
OMLET
Beyaz peynirli & domatesli • 39 ¨
Bol peynirli & mantarlı •
Karışık (peynir, mantar ve dana jambon) •
Mozzarella & taze fesleğenli •
SAHANDA SUCUKLU YUMURTA •
EGGS BENEDICT •
2 dilim köy ekmeği üzerinde poşe yumurta, dana jambon,
hollandez sos ile

SAHANDA SUCUKLU YUMURTA

MEKSİKA TOST •
Dana bacon, cheddar, yumurta, tortilla ekmeği ile
MENEMEN •
YUMURTA ÇEŞİTLERİ •
2 adet çırpılmış veya sahanda yumurta
CROISSANT
Sade •
Kaşarlı & jambonlu •
Çikolatalı •
KARIŞIK TOST •
Taze kaşar peyniri, nefis sucuk, biraz da ketçap...
MENEMEN
MENEMEN

ÇİFT KAŞARLI TOST •

MEKSİKA TOST
KARIŞIK TOST

KARIŞIK OMLET

başlangıç
GÜNÜN ÇORBASI •
NACHOS (bir ya da iki kişilik) •
Tortilla cipsleri üzerine kıyma, jalapeno, Meksika fasulyesi, avokado püresi,
sour krema ve bol kaşar peyniri
HARVARD TACO •
Kıyma, mısır, jalapeno, kapya biber ile
PARMAK TAVUK PARÇALARI •
Kızarmış parmak tavuk parçaları ve patates kızartması; ballı hardal sos ile
ÖZEL SOSLU PATATES KIZARTMASI •
Özel Cafe de Paris soslu patates kızartması
BUFFALO WINGS •
Kızartılmış piliç kanatları; Louisiana sos, Rokfor sos ve patates kızartması ile
BÖREK SEPETİ •
Sebzeli ve jambonlu çıtır börek, sigara börekleri, beğendili muska börekleri
PEYNİR TAHTASI •
Peynir çeşitleri kuru kayısı ve siyah üzüm ile
ÇITIR TORTİLLA PANE TAVUK TABAĞI •
Çı
tır tortilla ekmekleri üzerinde, pane edilmiş tavuk, sour krema, guacamole sos, salsa
sos ile
IZGARA HELLİM PEYNİRİ TABAĞI •
Taze domates dilimleri üzerinde ızgara hellim
HARVARD COMBO •
Baharatlı ızgara köfteler, yıldız sosis, soğan halkaları, parmak tavuk parçaları; baharatlı
patates kızartması ile
KIZARMIŞ İRİ MOZZARELLA PEYNİRİ •
Kızarmış mozzarella peyniri ve salata; pesto sos ile
HARVARD KREP •
Dana jambon, domates, taze kaşar peynir, taze baharatlar; beşamel sos ile

HARVARD TACO

salata
TAVUKLU, SEBZELİ SUPREME SALATA •
Göbek salata, Akdeniz yeşillikleri, sote sebze dilimleri, ızgara tavuk, beyaz peynir; ballı
hardal sos ile
TAVUKLU SEZAR SALATA •
Özel Sezar sos, kruton
HARVARD SALATA •
Akdeniz yeşillikleri üzerinde mozarella peyniri , kekikli ızgara tavuk, kavrulmuş badem, kiraz
domates, mısır; nar ekşisi ve pesto sos ile
IZGARA SOMON SALATA •
100 gr ızgara somon balığı, Akdeniz yeşillikleri, roka, kırmızı soğan, kapari; zeytinyağı ve
limon sos ile
PANE KEÇİ PEYNİRLİ, CEVİZLİ SALATA •
Akdeniz yeşillikleri üzerinde pane edilmiş keçi peynirleri, iç ceviz, çeri domates,salatalık, nar
ekşisi ve özel sos ile
KİNOA VE CEVİZLİ SALATA •
Göbek ve karışık Akdeniz yeşillikleri, dereotu, ceviz ve nane ile
IZGARA SEBZE VE MOZZARELLA SALATA •
Kabak, patlıcan, biber, mozzarella peyniri, roka yatağında; pesto sos ile
TAHİN SOSLU FALAFEL SALATA •
Karışık akdeniz yeşillikleri üzerinde falafel; tahin sos ile
STEAK SALAD •
Jülyen doğranmış sıcak dana kontrfile, göbek salata, Akdeniz yeşillikleri, kavrulmuş badem
parmesan; özel sos ve çam fıstığı ile
HELLİM PEYNİRLİ SALATA •
Göbek salata, Akdeniz yeşillikleri, ızgara hellim peyniri, kiraz domates, mısır taneleri;
vinaigrette sos ile
MİNİ MEVSİM SALATA •

TAHİN SOSLU FALAFEL SALATA

sandviç
burger
wrap
CHICKEN & CHEESE SANDVİÇ •
Panelenmiş piliç bonfile, dana bacon, cheddar, yeşillik ve hardal sos; patates kızartması ile
STEAK & CHEESE SANDVİÇ •
180 gr dana kontrfile, özel sandviç ekmeğinde, çedar peyniri, karamelize soğan, mayonez;
patates kızartması ile
HARVARD BURGER •
Baharatlı ızgara köfte üzerine emmental peyniri, dana bacon, sotelenmiş mantar, domates;
patates kızartması ile
HAMBURGER / CHEESEBURGER •
Baharatlı ızgara burger köftesi çedar peyniri, kokteyl sos, karamelize soğan, domates,
yeşillik, turşu; patates kızartması ile
BARBEKÜ SOSLU PİLİÇ BURGER •
Yeşillik, turşu, domates ve karamelize soğan; patates kızartması ile
TAVUKLU VE SEBZELİ SUPREME WRAP •
Piliç bonfile, beyaz peynir, göbek salata, havuç, kabak, hardal sos; patates kızartması ile
TAVUK BURRITO •
Tortilla ekmeğine sarılı tavuk, karamelize soğan, biber çeşitleri, eritme kaşar peyniri; patates
kızartması ile
HARVARD HOT DOG •
Öz
el sandviç içine Frankfurter sosis, karamelize soğan, çedar peyniri, jalapeno sos ve
kibrit patates

CHICKEN & CHEESE SANDVİÇ

makarna
SPAGETTİ
Sebzeli •
Kabak patlıcan, kapya biber, taze fesleğen; soya krema sos ile
Izgara Köfteli •
İri baharatlı köfteler ve İtalyan sos ile

Bolonez •
Kıymalı bolonez sos ve parmesan ile
Napoliten •
Domates sos ve parmesan ile

PENNE ARRABBIATA (Kepekli ya da Normal) •
Acılı domates sos; parmesan ile
CEVİZLİ & FESLEĞENLİ TORTELLINI •
Parmesan ve krema sos ile
TRÜF MANTARLI TAGLIATELLE •

Trüf mantarının eşsiz lezzeti ile kremalı tagliatelle
TAVUKLU & SEBZELİ NOODLE •

Uzakdoğu mutfağının eşsiz lezzeti. Tavuk, sebzeler ve sos ile

ÇITIR MANTI •
Yoğurt & Tereyağlı biber sos ile muhteşem çıtır mantı lezzeti
EV MANTISI •
Klasik mantı; yoğurt ve baharatlar ile

bowl
FALAFELLİ •
Siyez bulguru, brokoli, kırmızı lahana

FALAFELLİ

TAVUKLU •
Siyez bulguru, brokoli, kabak, havuç

TAVUKLU

KÖFTELİ •
Siyez bulguru, brokoli, fasulye piyazı

KÖFTELİ

pizza
MARGARITA •
Domates sos, mozzarella, kekik
KEÇİ PEYNİRLİ •
Domates sos, mozzarella, keçi peyniri, siyah zeytin, karamelize
soğan, çeri domates, kekik
SUPREME •
Domates sos, mozzarella, mantar, soğan, dana jambon, mısır,
siyah zeytin
MEAT LOVER •
Domates sos, mozzarella, sosis, dana jambon, sucuk, yeşil
biber, sarımsak
PEPPERONI •
Bir klasik... Domates sos, mozzarella ve pepperoni
(İtalyan sucuğu) dilimleri
DÖRT PEYNİRLİ •
Domates sos, mozzarella, parmesan, emmanthal, çedar
BAMBINO •
Domates sos, mozzarella, sosis, sucuk, mısır
MILANO •
Domates sos, mozzarella, dana jambon, mantar, siyah zeytin,
sarımsak
VEJETERYAN •
Domates sos, mozzarella, mantar, yeşil biber, siyah zeytin,
soğan, mısır, kekik

PEPPERONI

KEÇİ PEYNİRLİ

ana yemekler
steak house
MANGAL KEYFİ •
Kendinizi şımartın!
110 gr antrikot, iki kaşarlı köfte, kemiksiz tavuk but, sucuk, sosis; domates, biber, pilav ve
patates kızartması ile
T-BONE STEAK •
550 gr. T-Bone Steak, yanında patates kızartması, kremalı ıspanak sote ve mantar sote ile
LOKUM •
Dinlendirilmiş lokum bonfile;patates kızartması, Akdeniz yeşilliği ve haşlanmış sebze ile
DALLAS STEAK •
500 gram dana pirzola yanında fırınlanmış taze patates ve bearnez sos ile
TAHTADA KAŞARLI KÖFTE
•
Pilav, domates ve patates kızartması ile

mavi sulardan

IZGARA SOMON BALIĞI •
Ispanak yatağında ızgara somon balığı; light soya sos ve patates püresi

TATLI EKŞİ SOSLU KARİDES •
Uzak doğu mutfağının vazgeçilmez lezzeti. Tatlı ekşi sos ile harmanlanmış karides,
soğan, sarı ve kırmızı biberler, pilav ile
BAHARATLI ÇITIR LEVREK FİLETOSU •
Pancu ile kaplı baharatlı levrek balığı filetosu, yanında salata ve tereyağlı patates sote,
özel sos ile

MANGAL KEYFİ

LOKUM

ana yemekler
tavuk

CHICKEN HARVARD •
Pane edilmiş tavuk bonfile, üzerine jambon ve eritilmiş gravyer peyniri; patates
püresi ve nar ekşili, pestolu Akdeniz yeşillikleri ile
TERİYAKİ SOSLU TAVUK •

Baharatlar ve teriyaki sos ile pişirilmiş tavuk dilimleri; yanında kremalı penne ve
Akdeniz yeşillikleri ile
FETTUCCINE YATAĞINDA IZGARA TAVUK BUT •
Domates soslu fettucine yatağında baharatlarla gratine edilmiş 180 gr dilimlenmiş ızgara
tavuk
TATLI EKŞİ SOSLU, SEBZELİ TAVUK •
Tatlı ek sos ile panelenip kızartılmıtavuk, soya sosla pişirilmiş sebzeler ve pilav ile. Çok
beğeneceksiniz.
İRİ VİYANA TAVUK ŞİNİTZEL •
İri mi iri Viyana şinitzel; patates salatası ile
PATLICAN YATAĞINDA SAFRANLI TAVUK •
Pane edilmiş patlıcan yatağında safranlı tavuk; papardelle makarna eşliğinde
BEĞENDİLİ TAVUK KÜLBASTI • 72 ¨

Patlıcan beğendi yatağında taze baharatlarla marine edilmiş tavuk but ızgara patates kızartması,
ızgara domates ve biber ile

et

CAFÉ DE PARIS SOSLU STEAK •

Özel Cafe de Paris soslu antrikot; patates kızartması ile
HARVARD KEBAP •

Kibrit patates üzerinde antrikot parçaları; yoğurt, krema ve domates sos ile
BEĞENDİLİ HARVARD KÖFTE •

Baharatlı köfteler; üzerinde fesleğen, patlıcan beğendi, yoğurt ve domates sos, pilav ile
MANTAR SOSLU STEAK •

Özel mantar sos ile steak, yanında peynirli ve mantarlı krep ile

İRİ VİYANA ET ŞİNİTZEL •

İri mi iri Viyana et schnitzel; patates salatası ile
ETLİ KESEDİYA •
COMBO FAJİTA

(Etli Meksika Tava Böreği)

Tortilla arasında et parçacıkları; mantar,
peynir, sour cream ve guacamole sos ile
FAJITA (Bir ya da iki kişilik)

Kuru soğan, rengarenk taze biberler, sour
cream, guacamole, pico de gallo, tortilla
ekmeği
Etli • 139 / 229 ¨ Vegan • 89 / 159 ¨
Tavuklu • 89 / 159 ¨ Combo • 119 / 198 ¨

tatlı tatlı
ÇİKOLATALI SUFLE •
Fırında içinde akan çikolata ile pişmiş üstü pudra şekerli sufle; dondurma ile
APPLE STRUDEL (kremalı) •
Elmalı turta krema ile
FRAMBUAZLI MİLFÖY •
TİRAMİSU •
DONDURMALI BROWNİE LOVER •
Sıcak brownie üzerine çikolata sos ve vanilyalı dondurma
HAVUÇLU ÇİKOLATALI PASTA •
Kesinlikle denenmeli! Bir Harvard Cafe klasiği...
KAĞIT HELVA ROKOKO •
Kağıt helva içinde kaymaklı dondurma, üzerinde sıcak çikolata, Şam fıstığı ve çilek ile
ÇİKOLATALI VE MUZLU KREP •
Bir Fransız klasiği
FRAMBUAZLI CHEESECAKE •
OREOLU CHEESECAKE •
PANNA COTTA •
Başyapıt
HARVARD CAKE •
DONDURMA TOP •
Limon/ikolata/ilek/Orman Meyveli/Karamel/Vanilya

PANNA COTTA

HARVARD CAKE

Midite Köfteli Penne

Köfte & Sosis & Patates •
Çocukların 3 aşkı
Kid’s Burger / Cheeseburger •
3 adet mini burger; patates kızartması ile
Parmak Tavuk Parçaları •
Kızarmış tavuk parçaları; patates kızartması ile
Kid’s Mantı •
Midite Köfteli Penne •
Minik köfteler ve domates soslu penne
makarna
Spagetti Bolonez •
Kıymalı spagetti makarna
Margarita Pizza •
Domates sos, mozzarella, kekik
Bambino Pizza •
Domates sos, mozzarella, sosis, sucuk, mısır
Kid’s Burger

Köfte & Sosis & Patates

soğuk

alkolsüz
COCA COLA / LIGHT / ZERO • 23 ¨
FANTA / SPRITE / ICE TEA • 23 ¨
MADEN SUYU PREMIUM • 20 ¨
SU - Küçük / Büyük • 14 / 23 ¨
AYRAN / FESLEĞENLİ • 20 ¨
KONSANTRE MEYVE SULARI • 23 ¨
LİMONATA / NANELİ LİMONATA • 21 ¨
TAZE SIKILMIŞ PORTAKAL SUYU • 34 ¨
ENERJİ İÇECEĞİ • 35 ¨
FRAPPE / SOĞUK NESCAFE • 22 ¨
MILK SHAKE • 39 ¨
Vanilya / Çilek / Muz
HARVARD DİNAMİT • 45 ¨
SOĞUK KAHVELER

ICE AMERICANO • 26 ¨

sıcak

ICE MOCHA • 26 ¨
ICE LATTE • 26 ¨
ICE LATTE KARAMELLİ • 26 ¨
ICE LATTE FINDIKLI • 26 ¨
ICE LATTE VANİLYALI • 26 ¨
ICE CREAM CORTADO • 28 ¨

TÜRK KAHVESİ

WHITE CHOCOLATE CAFE MOCHA

FİLTRE KAHVE • 21 ¨
HAZIR KAHVE • 21 ¨
ESPRESSO / KAFEİNSİZ ESPRESSO • 21 ¨
MACCHIATO • 21 ¨
CAFE MOCHA • 29 ¨
WHITE CHOCOLATE CAFE MOCHA • 29 ¨
CAFE LATTE • 26 ¨
KARAMELLİ CAFE LATTE • 27 ¨
CAPPUCCINO • 26 ¨
AMERICANO • 24 ¨
SICAK ÇİKOLATA • 32 ¨
TÜRK KAHVESİ • 22 ¨
ÇAY - Bardak • 14 ¨
ORGANIK ÇAYLAR - Tek / Duble • 21 / 29 ¨
Ihlamur / Yeşil Ça
y / Yaseminli Yeşil Ça
y
Earl Grey / Adaçayı / Papatya / Rezene

alkollü

VİSKİ

VOTKA

RED LABEL •
J&B •

GILBEY’S • 80 ¨

BALLANTINE’S • 90 ¨

ABSOLUT • 90 ¨

FAMOUS GROUSE • 90 ¨
JIM BEAM • 90 ¨

BELVEDERE • 120 ¨
GREY GOOSE •

CHIVAS REGAL • 98 ¨

VOTKA & ENERJİ •

BLACK LABEL • 98 ¨

VOTKA & PORTAKAL • 105 ¨

DIMPLE • 98 ¨
JACK DANIELS • 98 ¨

ROM / VERMUT / LİKÖR

JAMESON • 98 ¨
GLENFIDDICH • 120 ¨
GLENLIVET • 120 ¨

SMIRNOFF • 90 ¨

MARTINI • 90 ¨
Dry / Rosso / Bianco BACARDI
• 90 ¨

KONYAK

BAILEYS • 90 ¨
CAMPARI • 90 ¨

V.S. • 125 ¨

ARCHERS • 90 ¨

V.S.O.P. • 140 ¨
X.O. • 250 ¨
TEKİLA
OLMECA • 90 ¨

SAFARI • 90 ¨
TIA MARIA • 90 ¨
KAHLUA • 90 ¨
MALIBU • 90 ¨
LEMONCELLO • 90 ¨

SIERRA • 90 ¨

CARDINAL MELON • 90 ¨

CİN

GRAPPA • 90 ¨

GILBEY’S • 80 ¨
BEEFEATER • 90 ¨

RAKI

GORDON’S • 90 ¨

TEK / DUBLE • 70 / 130 ¨ 35

JAGERMEISTER • 90 ¨

cl Şişe • 425 ¨
70 cl Şişe • 700 ¨

KOKTEYL
CUBA LIBRE
LONG ISLAND MELON
APPLE MARTINI
COSMOPOLITAN
BLOODY MARY
SANGRIA / ROZE SANGRIA
LONG ISLAND ICE TEA
SEX ON THE BEACH
LYNCHBURG LEMONADE
MARGARITA
Fesleğen / Çilek / Limon
MOJITO
APPLE MOJITO
ESPRESSO MARTINI
BAİLEY’S ICE
FROZEN (Alkolsüz / Alkollü )
HARVARD FROZEN
Çilek, muz, kivi, beyaz çikolata
ÇİLEK
KAVUN
KİVİ
MUZ
KARPUZ
LİMON

bira
EFES PİLSEN - 50 cl • 59 ¨

DUVEL - Şişe 33 cl • 95 ¨

EFES PİLSEN - Özel Seri Şişe 50 cl • 65 ¨

MILLER - Şişe 33 cl • 65 ¨

EFES PİLSEN - Şişe 33 cl • 57 ¨

BECK’S - Şişe 33 cl • 65 ¨

BOMONTİ - Şişe 33 cl • 57 ¨

ERDINGER - Şişe 33 cl • 85 ¨

BOMONTİ FİLTRESIZ - Şişe 50 cl •

BUD - Şişe 33 cl • 65 ¨
CORONA - Şişe 33 cl • 85 ¨
HEINEKEN - Şişe 33 cl • 69 ¨

