ماکتیل های تیم حرفه ایی ما

چری بری

آب میوه تازه

 35,000ت

تمشک و آلبالو

ترش و شیرین (ملس)

 26,000ت

پرتقال ،سیب ،هویج و کرفس تازه

میوه میکس

 35,000ت

آلوئه ورا ،دارچین ،سیب ،لیمو و پرتقال

استوایی

پرتقال ،تمشک یا (خانواده تمشک) ،هویج و لیمو

 38,000ت

عسل ،بادام زمینی ،انبه ،شیرنارگیل و موز

اسموتی قرمز

 35,000ت

تمشک ،لیمو و نعنا

 38,000ت

اورنج بری

 30,000ت

پرتقال و توت سیاه

 25,000ت

گریپ فروت ،لیمو و عسل

نوشیدنی خنک خیار

نوشیدنی سالمتی

آب میوه فصل
پرتقال | هویج | سیب

 30,000ت

خیار ،نعنای تازه ،عسل و آب گازدار

مالیات به قیمت ها اضافه خواهد شد

 29,000ت

کرفس ،لیمو ،سیب و نعنا

آناناس ،توت فرنگی و پرتقال

ویرجین پالوما

گرم و سرد

 32,000ت

سیب ،لیمو ،نعنا و زنجبیل

 30,000ت

نوشیدنی میکس آناناس (کابلر)

وایلد رد

 30,000ت

هویج ،پرتقال ،سیب ،انار و لیمو

تمشک و آب تمشک ،لیمو و توت فرنگی

موهیتو قرمز

نوشیدنی اورنجینا

 30,000ت

مالیات به قیمت ها اضافه خواهد شد

 25,000ت

شیک ها

شیک با طعم دلخواه

چای ها

 30,000ت

وانیل ،شکالت ،توت فرنگی ،موز یا انبه

شیک انرژی زای اسپیناس

گل گاوزبان | عصاره پرتقال | اوسطو خودوس |
بابونه | زنجبیل | به لیمو | گل سرخ |

 38,000ت

بستنی وانیلی ،نوتال و موز

شیک چری بری

 35,000ت

شاتوت ،تمشک و آلبالو

شیک بادام زمینی

 35,000ت

بستنی بادام زمینی و کره بادام زمینی

کرانچی شیک

چای گیاهی

 27,000ت

 35,000ت

سنبل الطیب | نعنا | چای کوهی | بنفشه |

عناب | گل محمدی | آویشن | نعنا

چای مراکشی

 25,000ت

چای ماساال

 25,000ت

چای الته

 22,000ت

چای سبز و یا سیاه

 17,000ت

بستنی وانیلی ،دارچین و بیسکویت

شیک دلخواه شما

 38,000ت

انتخاب به پیشنهاد شما و آنچه که ترجیح می دهید

مالیات به قیمت ها اضافه خواهد شد

مالیات به قیمت ها اضافه خواهد شد

دسر ها

پیشنهاد باریستا

شیرینی های پیشنهاد روز

اسپرسو سینگل

 18,500ت

اسپرسو دبل

 23,000ت

اسپرسو ماکیاتو

 24,000ت

آفوگاتو

 25,000ت

امریکانو

 25,000ت

وانیلی | کارامل | قهوه | شکالت | زعفران |

کاپوچینو

 28,000ت

طالبی | شاتوت | توت سیاه

الته

 28,000ت

الته ماکیاتو

 2۸,000ت

موکا

 29,000ت

کارامل موکا

 29,000ت

فلت وایت

 25,000ت

هات چاکلت

 28,000ت

هات میلک و عسل

 27,000ت

از ویترین یا ترولی

بشقاب میوه یا ساالد میوه

قهوه فرانسه
قهوه ترک

 25,000ت

مالیات به قیمت ها اضافه خواهد شد

 35,000ت

میوه جات فصل

بستنی

 7,000ت

شکالت تلخ | انبه | توت فرنگی |

قیمت هر اسکوپ

قهوه های دمی
 27,000ت

 40,000ت

مالیات به قیمت ها اضافه خواهد شد

وافل ،کرپ و ماست گرانوال

کرپ مخصوص شما

کمبو تریو

 ۴۰,000ت

موز ،توت فرنگی ،خامه شکالتی ،عسل،

استیک نازک راسته گوساله ،استیک پن فرای

سیب ،فندق و شربت افرا

وافل مخصوص شما

و استیک گریل شده اسپیناس
به همراه قارچ ،سیب زمینی

 ۴۰,000ت

عسل ،فندق ،نوتال یا میوه تازه،

و سبزیجات بخارپز

مینی برگر سانست تریو

سس شکالت و شربت انگور

سان ست وافل

استیک تریو مخصوص اسپیناس

 42,000ت

به همراه سیب زمینی سرخ کرده خانگی

تریو ساندویچ های پاالس

و میوه فصل

ساندویچ استیک ،کالب ساندویچ پاالس

 28,000ت

پارفه با انواع بری ،توت فرنگی ،تمشک ،لیمو ترش،

و ساندویچ بوقلمون به همراه

سیب زمینی سرخ کرده خانگی

پای موز یا خامه ،ماست بدون چربی ،گرانوال

و برگ نعنا

صبحانه ماست و گرانوال

 26,000ت

ماست گرانوال ،موسلی ،آجیل ،میوه تازه و عسل

ماست گرانوالی توت فرنگی

 ۲۵,000ت

میوه توت فرنگی و ماست گرانوال

مالیات به قیمت ها اضافه خواهد شد

 72,000ت

همبرگر ،چیز برگر و اِگ برگر

عسل ،فندق ،موز ،یک اسکوپ بستنی،

ماست گرانوالی مخصوص سان ست

 83,000ت

مالیات به قیمت ها اضافه خواهد شد

 72,000ت

استیک و غذاهای ایرانی

استیک گریل اسپیناس

پیتزا ،پاستا و انواع نودل

 87,500ت

به همراه پنیر بلوچیز ،سیب زمینی

میگو ،پنیر موزارال ،فلفل قرمز و سس گوجه

و پنیر تنوری

استیک پن فرای

 78,000ت

استیک راسته گوساله گریل شده
و قارچ سرخ شده

 77,000ت

به همراه میکس غذای دریایی

 ۵۱,000ت

پاستا پنه با سس پورچینی ،گوجه خشک،

 ۷۰,000ت

سینه مرغ ،فیله گوسفندی ،ماست،

پیاز ،فلفل دلمه ای و گوجه

به همراه سس ماست ،ورقه های لیمو

 ۶۵,000ت

پنه پورچینی

به همراه سس دمی گالس

کباب کوبیده

ژامبون گوشت و مرغ ،قارچ ،فلفل دلمه

تالیاتله

سبزیجات گریل شده ،گوجه ,سیب زمینی تنوری

کباب میکس ایرانی

پیتزای ایرانی

 51,000ت

به همراه پنیر و سس مخصوص

به همراه مارچوبه ،رزماری ،آویشن

استیک راسته گوساله

پیتزای دریایی

 55,000ت

پنیر پارمسان و فیله مرغ

نودل سرخ شده به همراه سبزیجات و تخم مرغ

 51,000ت

میگو

 ۵۵,000ت

مرغ
سبزیجات میکس ,ریحان ،گوجه و روغن کنجد

و نان پیتا

خوراک بادمجان به سبک ایرانی

 44,000ت

بادمجان ،گوشت چرخ کرده ،گوجه ،جعفری،

فلفل دلمه ای و رب انار

یک غذای مخصوص از رستوران سنتی ایرانی دیبا
واقع در طبقه همکف

مالیات به قیمت ها اضافه خواهد شد

یک غذای مخصوص از رستوران بین المللی
و ایرانی مدرن التون (در طبقه سوم)

مالیات به قیمت ها اضافه خواهد شد

 ۴۵,000ت

نسل جدید برگرها

برگر الکچری با خاویار

ساندویچَ ،رپ و تُست

 207,000ت

گریل تُست موزارال

بیف ،خاویار ،پیاز گریل شده ،فلفل ،کاهو،

ورقه های نان گندم کامل ،کالباس ،پستو,

و سیب زمینی سرخ کرده خانگی

و سیب زمینی سرخ کرده خانگی

ریحان ،پنیر موزارال ،ورقه های گوجه ،کره

خیارشور ،خردل ،مایونز ،گوجه

ترافل برگر

 115,000ت

بیف ،ترافل ،بلوچیز ،پیاز گریل شده،
و سیب زمینی سرخ کرده خانگی

پنیر چدار ،کالباس

تُست موز و شکالت
 55,000ت

بیف ،تخم مرغ سرخ شده ،پیاز گریل شده،

سیمیت ،سوسیس ،پنیر چدار و تخم مرغ

و سیب زمینی سرخ کرده خانگی

به همراه سیب زمینی خانگی

 ۶۱,000ت

بیف ،پیاز گریل شده ،فلفل ،کاهو ،خیارشور ،خردل،
مایونز ،گوجه ،سیب زمینی سرخ کرده خانگی

به همراه بلوچیز

مالیات به قیمت ها اضافه خواهد شد

 28,000ت

نان تُست ،موز و نوتال

نان سیمیت ،سوسیس و تخم مرغ

فلفل ،کاهو ،خیارشور ،خردل ،مایونز ،گوجه

چیزبرگر و همبرگر

کالسیک تُست ژامبون و پنیر

 28,000ت

و سیب زمینی سرخ کرده خانگی

فلفل ،خردل ،مایونز ،گوجه

اِگ برگر

 42,000ت

مالیات به قیمت ها اضافه خواهد شد

 23,000ت

ساندویچَ ،رپ و تُست

ساندویچ استیک

سوپ ،ساالد و پیش غذاهای ابداعی

 78,000ت

نان چیاپاتا ،بیف گریل شده ،پنیر بلوچیز،

ساالد آرگوال به همراه لیموی تازه و سس روغن زیتون

گرانیت ,قارچ و سیب زمینی سرخ کرده خانگی

بشقاب بروشکتا

 46,000ت

نان تست ،پنیر موزارال ،ریحان تازه،

اسپرینگ رول

 50,000ت

با گوشت

 ۴۰,000ت

با سبزیجات

گوجه فرنگی تازه ،پنیر پارمسان ایتالیایی،

به همراه سس فلفل شیرین خانگی

سرکه بالزامیک و سبزی آرگوال

کالب ساندویچ پاالس

بیف کارپاچیو

 67,000ت

 ۶۲,000ت

گیوزا

 61,000ت

شیرینی سرخ شده ژاپنی ،گوشت چرخ کرده

نان ایرانی ،کاهو ،خیارشور ،سینه مرغ ورقه شده،

با سس سویا و زنجبیل تازه

و سیب زمینی سرخ کرده خانگی

کباب چوبی مخصوص

گوجه ،کالباس بیف ،تخم مرغ آب پز

گوشت گوساله

َرپ ها

مرغ

 61,000ت

گوشت

 ۵۵,000ت

مرغ
جوجه و یا گوشت گوساله تفت داده شده،

سس فلفل شیرین،

ساالد فصل تهیه شده از سبزیجات تازه

به همراه عسل و سس

گوجه فرنگی ،خیارشور ،فلفل

و سیب زمینی سرخ کرده خانگی

مالیات به قیمت ها اضافه خواهد شد

مالیات به قیمت ها اضافه خواهد شد

 61,000ت

 ۵۵,000ت

 ساالد و پیش غذاهای ابداعی،سوپ

SOUPS, SALADS
AND ASSORTED CREATIONS
Onion Gratin Soup

24,000 T

 ت24,000

پیاز کارمالیز به همراه آب گوشت و نان گراتین

caramelized onion with souce and gratin bread

Broccoli and Cheese Soup

سوپ گراتین پیاز

16,000 T

 ت16,000

سوپ بروکلی و پنیر

Served with cheddar cheese and lemon

به همراه پنیر چدار و لیمو

Special Caesar Salad

ساالد سزار مخصوص

Grilled Prawns

56,000 T

 ت56,000

Grilled Chicken

42,000 T

 ت42,000

Romaine lettuce, served with parmesan

نان کروتان و سس سزار

56,000 T

، تخم مرغ آب پز،پنیر دودی و بوقلمون دودی

 گوجه خشک شده در آفتاب،خیار

ring boiled egg, cucumber sun-dried tomato

با سس عسل و خردل

and honey mustard dressing

51,000 T

، تخم مرغ آب پز، آرگوال،ساالد میکس

تُن و سس سرکه بالزامیک

tuna and balsamic dressing

56,000 T

Garden greens, capers and wasabi ginger sauce,
goat cheese with walnuts, fresh pomegranate
juice and extra virgin olive oil

Tax will be added to prices

ساالد تُن

 ت51,000

Mixed Salad with arugula, boiled egg,

Smoked Salmon Salad

ساالد ویژه

 ت56,000

Smoked cheese and smoked turkey,

Tuna Salad

با مرغ گریل شده
،کاهوی رسمی به همراه پنیر پارمسان

cheese، croutons and caesar sauce

Market Salad

با میگوی گریل شده

 ت56,000

ساالد سالمون دودی
، سس واسابی، کاپاریس،سبزیجات
 آب انار، پنیر بز و گردو،زنجبیل

و روغن زیتون بکر و طبیعی

مالیات به قیمت ها اضافه خواهد شد

SOUPS, SALADS
AND ASSORTED CREATIONS

SANDWICHES, WRAPS AND TOASTS

Steak Sandwich

78,000 T

mushrooms granite and homemade fries

46,000 T

Toasted bread, mozzarella, fresh basil,
fresh tomato, Italian parmesan,

Spring Rolls
Meat

50,000 T

Vegetable

40,000 T

Accompanied with homemade sweet chilli sauce

balsamic vinegar and arugula

Palace Club Sandwich

67,000 T

Arugula salad served with fresh lemon, olive oil dressing

Ciabatta bread, grilled beef, blue cheese,

Mixed Bruschetta Plate

Beef Carpaccio

62,000 T

Iranian bread, lettuce, pickles, slices chicken breast,
tomato, beef ham, boiled egg and homemade fries

Gyoza

61,000 T

Japanese fried pastry, minced meat
with soy and fresh ginger sauce

Satay Skewers

Wraps
Beef

61,000 T

Chicken

55,000 T

Sautéed chicken or beef, tomato, pepper,
pickles and homemade fries

Tax will be added to prices

Veal

61,000 T

Chicken

55,000 T

Accompanied with homemade sweet chilli sauce
Fresh seasonal garden salad served with honey
roasted peanut sauce

مالیات به قیمت ها اضافه خواهد شد

NEW GENERATION BURGERS

Luxury Burger with Caviar

SANDWICHES, WRAPS AND TOASTS

207,000 T

Mozzarella Grilled Toast

Beef, caviar, grilled onion, pepper,

Slices of whole wheat breads, ham,

tomato and homemade fries

butter and homemade fries

lettuce, pickles, mustard, mayonnaise,

Truffle Burger

basil pesto, mozzarella cheese, tomato slices,

115,000 T

Beef, truffles, blue cheese, grilled onion,

55,000 T

Beef, fried egg, grilled onion,

pepper, lettuce, pickles, mustard, mayonnaise,

Chocolate Banana Toast

Simit, sausage, cheddar cheese, egg

61,000 T

28,000 T

Toast bread, banana and Nutella

Simit with Sausage and Egg

tomato and homemade fries

and homemade fries

Beef, grilled onion, pepper,

lettuce, pickles, mustard, mayonnaise,
tomato and homemade fries.

Cheeseburger includes blue cheese

Tax will be added to prices

28,000 T

and homemade fries

and homemade fries

Cheeseburger or Hamburger

Classic Cheese or Ham Toast
Cheddar cheese or ham

pepper, mustard, mayonnaise, tomato

Egg Burger

42,000 T

Tax will be added to prices

23,000 T

STEAKS AND IRANIAN INSPIRATIONS

Grilled Espinas Steak

87,500 T

Served with blue cheese

Served with asparagus, rosemary,

Grilled beef entrecote, grill vegetables,

78,000 T

77,000 T

and homemade demi-glace sauce

Chicken breast, lamb backstrap, yoghurt,

70,000 T

onion saffron, bell pepper and tomato

Kubbide Skewers

Served with yogurt sauce,

Eggplant, grind meat, tomato, parsley

Ham, mushroom, bell pepper

51,000 T

Tagliatelle

65,000 T

Penne Porcini

51,000 T

Served with mixed seafood

Penne pasta with special porcini sauce,

sun-dried tomato, parmesan and chicken fillet

Egg Noodles in Wok
55,000 T

Prawns

Chicken
Mixed vegetables basil, tomato and sesame oil

slice of lime and pita bread

Eggplant stuffed Iranian style

Pizza Persian Style

with special sauce and cheese

tomato, mozzarella gratin, jacket potato

Iranian Mix Kebab

55,000 T

red pepper flakes and tomato sauce

thyme and sautéed mushroom

Grilled Beef Entrecote

Pizza Seafood
Shrimp, mozzarella cheese,

and dauphinoise potatoes

Pan Fried Steak

PIZZA, PASTA AND WOK

51,000 T

45,000 T

44,000 T

bell pepper and pomegranate paste

A signature dish from DIBA Iranian Traditional

Restaurant (GF floor)

Tax will be added to prices

A signature dish from LATON International

Modern Iranian Restaurant (3rd floor)

Tax will be added to prices

WAFFLE, CREPE
AND YOGURT GRANOLAS
Make your own Signature Crepe

COMBO TRIOS

40,000 T

Banana, strawberry, cream chocolate, honey,

Honey, hazelnuts, nutella or fresh fruits,

and grilled Espinas steak

accompanied with mashed potatoes

40,000 T

Hamburger, cheeseburger and eggburger

42,000 T

Honey, hazelnuts, banana, one scoop of ice cream
and fruits in season.

Sunset Yogurt-Granola
Parfait with Berries

Strawberry, raspberry, raspberries,

and steamed vegetables

Sunset Trio Mini Burger

chocolate sauce and grape syrup

Sunset Waffle

Palace Trio Sandwiches

Steak sandwich, Palace club sandwich and
Turkey sandwich accompanied with

28,000 T

homemade french fries

granola and mint leaves

Yogurt and Granola Breakfast Party 26,000 T
Yogurt granola, muesli, nuts,
fresh fruit and honey

Strawberry fruit and yogurt granola

Tax will be added to prices

72,000 T

accompanied with homemade french fries

key lime or banana-creampie fat-free yogurt,

Strawberry Yogurt Granola

83,000 T

Grilled beef entrecote, pan fried steak

apple or hazelnuts and maple syrup

Make your own Signature Waffle

Espinas Signature Trio Steaks

25,000 T

Tax will be added to prices

72,000 T

PATISSERIE SECTION

FROM OUR BARISTA STATION

Espresso

18,500 T

Double Espresso

23,000 T

Espresso Macchiato

24,000 T

Affogato

25,000 T

Americano

25,000 T

Cappuccino

28,000 T

Latte

28,000 T

Latte Macchiato

28,000 T

Mocca

29,000 T

Caramel Mocca or Macchiato

29,000 T

Flat White

25,000 T

Hot Chocolate

28,000 T

Hot Milk and Honey

27,000 T

Daily Pastry Suggestions
From the vitrine or trolley

Fruit Plate or Fruit Salad

27,000 T

Turkish Coffee

25,000 T
Tax will be added to prices

35,000 T

Seasonal fruit

Ice Cream

7,000 T

Vanilla | Caramel | Coffee | Chocolate | Saffron
Dark Chocolate | Mango | Strawberry
Melon | Black Mulberry | Blackberry
Price per scoop

BREWED COFFEES
French Coffee

40,000 T

Tax will be added to prices

MILKSHAKES

Shake Creation

TEA INSPIRATIONS

30,000 T

Vanilla, chocolate, strawberry,

Herbal Tea

27,000 T

Borage | Bitter Orange | Lavender | Chamomile |
Ginger | Lemon Beebrush | Rose Mallow |

banana or mango

Valerian | Mint | Mountain Tea | Violet | Jujube |

Espinas Power Shake

Vanilla ice cream, Nutella and banana

38,000 T

Cherry Berry Shake

35,000 T

Peanut Shake

35,000 T

Mulberry, raspberry and sour cherry

Vanilla ice cream peanuts
and peanut butter

Crunchy Shake

35,000 T

Create your Shake

38,000 T

Vanilla ice cream, cinnamon and biscuit

Suggestion based on your spontaneous

Damask Rose | Thyme | Spearmint

Morocco Tea

25,000 T

Masala Tea

25,000 T

Chai Latte

22,000 T

Green or Black Tea

17,000 T

and genuine preferences

Tax will be added to prices

Tax will be added to prices

SMOOTHIES AND
MOCKTAILS FROM OUR MIXOLOGIST
Cherry Berry

35,000 T

Raspberry and sour cherry

Mix Fruit

Sweet and Sour

26,000 T

Orange, apple and carrot or fresh celery

35,000 T

Orangina Juice

30,000 T

38,000 T

Wild Red

30,000 T

Aloe Vera, cinnamon, apple, lemon and orange

Equatorial

FRESH FRUIT JUICES AND BLENDS

Honey, peanut butter, mango,

Orange, berry, carrot and lemon

Carrot, orange, apple, pomegranate and lemon

coconut milk and banana

Red Smoothie

35,000 T

Red Mojito

30,000 T

Pineapple Cobbler

38,000 T

Raspberry and its juice, lemon and strawberry

Raspberries, lime and mint

Pineapple, strawberry and orange

Virgin Paloma

35,000 T

Grapefruit, lime and honey

Cucumber Cooler

Hot and Cold

32,000 T

Apple, lemon, mint and ginger

Healthy Drink

29,000 T

Celery, lemon, apple and mint

Orange Berry

30,000 T

Seasonal Fruit Juice

25,000 T

Orange and blackberry

Carrot | Apple | Orange

30,000 T

Cucumber, fresh mint, honey and soda

Tax will be added to prices

Tax will be added to prices

