




Kahvaltılar

Serpme Köy Kahvaltısı (2 Kişiliktir)
Domates, salatalık, siyah zeytin, yeşil zeytin, bal, kaymak, tereyağı, çikolata,

reçel, krem helva, acuka, beyaz peynir, kaşar peyniri, köy peyniri

Eritme peynir, sigara böreği, patates kızarması, güveçte sucuklu yumurta, 
sosis tava, kaşarlı mantar, 1 termos çay (1 kişi  ücreti 150 tl' dir.) 

300 ₺

Kahvaltı Tabağı 100 ₺
Domates, salatalık, patates kızartması siyah zeytin, yeşil zeytin, bal, kaymak,

tereyağı, reçel, beyaz peynir, kaşar peyniri, tel peynir, ızgara sucuk,
sigara böreği, haşlanmış yumurta, bardak çay ( 2 adet )

Çocuk Kahvaltısı
Beyaz peynir, çikolata, bal, sosis tava, patates kızartması,

haşlanmış yumurta, meyve suyu & süt

75 ₺

Ekstra Kahvaltı Seçenekleri

Beyaz Peynir

Kaşar Peyniri

Köy Peyniri

Zeytin

Bal

Kaymak

Tereyağı

Çikolata

Reçel

Krem Helva

Acuka

Domates & Salatalık

7

7

6

6

4

5

6

5

4

4

4

5





Omlet Çeşitleri

Sade Omlet
Omlet Çeşitleri

Mıhlama
Menemen

Sahanda Tereyağlı Yumurta
Sahanda Sucuklu Yumurta

Kiremitte Sucuk
Kiremitte Eritme Peynir
Güveçte Rize Kavurma

Günün Çorbası

Kaşar Peynirli & Sucuklu & Karışık

50 ₺
60 ₺

70 ₺
60 ₺
50 ₺
60 ₺
70 ₺
55 ₺
75 ₺
30 ₺





75 ₺

Ara Sıcaklar & Aparatifler

Şefin Ara Sıcak Tabağı
Mitite köfte, sigara böreği, patates kroket, soğan halkası, çiçek sosis,

patates kızartması, özel sos

Çiğ Börek
Domates, salatalık söğüş ve yoğurt sos 

Sigara Böreği (10 Adet)

Sebzeli Paçanga Böreği       
Pastırma, renkli biber, kaşar peyniri, özel sos

Crispy
Kajun baharatlı çıtır tavuk parçaları, özel sos

Soğan Halkası (10 Adet)
       Patates Kızartması

Elma Dilim Patates
İçli Köfte (2 Adet)

Kızartma Tabağı       
Patlıcan, kabak, biber, patates, salçalı sos ve yoğurt sos

Sosis Tava
Mantarlı Krep

Tavuklu Krep
Mantar, renkli biber, kaşar peyniri

Piliç bonfile parçaları, mantar, renkli biber, kaşar peyniri

66 ₺

55 ₺
60 ₺

66 ₺

50 ₺
50 ₺

50 ₺
50 ₺
60 ₺

50 ₺
50 ₺

60 ₺





Tost Çeşitleri

Ayvalık Tostu
Sucuk, salam, sosis, dilim siyah-yeşil zeytin, rus salatası,

kaşar peyniri ve patates kızartması

Kumru Sandviç       
Sucuk, salam, sosis, kaşar peyniri, ketçap, mayonez ve patates kızartması

Kaşar Peynirli Tost       
Bazlama tost ekmeği veya klasik tost ekmeği seçeneği ile,

patates kızartması eşliğinde

Sucuklu Tost
Bazlama tost ekmeği veya klasik tost ekmeği seçeneği ile,

patates kızartması eşliğinde

Karışık Tost
Bazlama tost ekmeği veya klasik tost ekmeği seçeneği ile,

patates kızartması eşliğinde

Beyaz Peynirli Domatesli Tost
Bazlama tost ekmeği veya klasik tost ekmeği seçeneği ile,

patates kızartması eşliğinde

60 ₺

55 ₺

48 ₺

55 ₺

55 ₺

50 ₺





Burgerlar & Wraplar

Livadi Special Burger       
180 gr. Hamburger köfte, cheddar peyniri, özel sos, domates, marul,

kornişon turşu, patates kızartması ve  soğan halkası 

80 ₺

Mexican Burger       
90 gr. Hamburger köfte, acılı Meksika sosu, jalapone biberi,

domates, marul, patates kızartması ve soğan halkası  

75 ₺

Big Burger       
180 gr. Hamburger köfte, kaşar peyniri, domates, marul,

kornişon turşu ve patates kızartması   

80 ₺

Klasik Burger       
90 gr. Hamburger köfte, domates, marul, kornişon turşu

ve patates kızartması

70 ₺

Cheeseburger     
90 gr. Hamburger köfte, kaşar peyniri, domates, marul,

kornişon turşu ve patates kızartması 

75 ₺

Beef Wrap       
90 gr. Jülyen biftek parçaları, renkli biber, mantar,

kaşar peyniri ve patates kızartması

90 ₺

Chicken Wrap       
90 gr. Jülyen piliç bonfile parçaları, renkli biber, mantar,

kaşar peyniri ve patates kızartması  

80 ₺





Salatalar

Livadi Special Salata
Nar taneleri, ıceberg marulu, havuç, tane mısır, dilim siyah-yeşil

zeytin, nar ekşisi, limon sos

65 ₺

Tavuklu Sezar Salata
Izgara piliç parçaları, ıceberg marulu, tane mısır, küp domates,

küp kaşar peyniri, kroton ekmek, sezar sos

80 ₺

Izgara Piliç Salata
Jülyen ızgara piliç parçaları, ıceberg marulu, tane mısır, domates,

salatalık turşusu, rende kaşar peyniri, yayla sos

80 ₺

Izgara Hellim Salata
Izgara hellim peyniri, taze mevsim yeşillikleri, domates,

salatalık, limon sos

70 ₺

Ton Balıklı Salata
Ton balığı, ıceberg marulu, tane msır, havuç, turşu, limon sos

75 ₺

Beef Salata
Jülyen biftek dilimleri, mevsim yeşillikleri, çeri domates,

balsamic sos

90 ₺

Mevsim Salata
Mevsim yeşillikleri, havuç, kırmızı lahana, tane mısır,

domates, salatalık, limon sos

50 ₺

Çoban Salata
Domates, salatalık, biber, soğan, limon sos

50 ₺

Gavurdağı Salata
Domates, salatalık, biber, soğan, ceviz, nar ekşisi

66 ₺





Makarnalar

Fettucuni Alfredo
Fettucuni makarna, jülyen tavuk parçaları, mantar, krema

80 ₺

Penne Alfredo
Penne makarna, jülyen tavuk parçaları, mantar, krema

80 ₺

Köri Soslu Fettucuni
Fettucuni makarna, renkli biber, mısır, krema, kori baharatı

70 ₺

Penne Carbonara
Penne makarna, jülyen tavuk parçaları, jülyen salam, mantar,

rende kaşar peyniri, krema, kekik

90 ₺

Penne Arabiatta
Penne makarna, siyah dilim zeytin, acı arabiatta sos, krema

70 ₺

Spagetti Bolonese
Spagetti makarna, kıymalı-domatesli sos, rende kaşar peyniri

80 ₺

Ev Mantısı
Haşlanmış mantı, yoğurt sos, salçalı-tereyağlı sos, kırmızı biber, sumak

75 ₺

Kızarmış Mantı
Kızarmış mantı, yoğurt sos, salçalı-tereyağlı sos, kırmızı biber, sumak

75 ₺





Pizzalar

Margarita 
Mozerella peyniri, özel sos, domates dilimleri

75 ₺

Milano
Mozerella peyniri, özel sos, sucuk, biber, mantar

85 ₺

Alaturka
Mozerella peyniri, özel sos, sucuk, salam, sosis, renkli biber,

siyah-yeşil dilim zeytin, mantar, tane mısır

88 ₺

Al Tonno
Mozerella peyniri, özel sos, ton balığı, renkli biber,

siyah-yeşil dilim zeytin, mantar, tane mısır

85 ₺

Vejeteryan
Mozerella peyniri, özel sos, renkli biber,

siyah-yeşil dilim zeytin, mantar, tane mısır

80 ₺



Kırmızı Etler

Saç Kavurma       
150 gr. Dana kuşbaşı et, domates, yeşil biber, soğan, pirinç pilavı 

( Saç tavada servis edilir.)

140 ₺

Kekikli Çoban Kavurma       
150 gr. Dana kuşbaşı et, domates, yeşil biber, soğan, mantar,

kekik, kaşar peyniri ( Kiremitte servis edilir.)

140 ₺

Izgara Köfte       
200 gr. köfte, pirinç pilavı, patates kızartması ve

taze mevsim yeşillikleri

120 ₺ 

Beğendili Köfte       
Patlıcan beğendi üzerine ızgara köfte,

közlenmiş domates-biber ve tırnak pide

130 ₺ 

Kiremitte Kaşarlı Köfte       
Izgara köfte, közlenmiş domates-biber,

kaşar peyniri ve özel sos 

120 ₺

Et Fajita       
150 gr. Jülyen biftek, renkli biber, dilim mantar

ve özel soslar ile

140 ₺ 

Combo Fajita       
80 gr. Jülyen biftek, 80 gr. jülyen piliç bonfile, renkli biber,

dilim mantar ve özel soslar ile

130 ₺

Meksika Soslu Biftek       
150 gr. Özel baharatlarla marine edilmiş biftek, Meksika fasulyesi, acı sos,

krema, pirinç pilavı, patates kızartması ve taze mevsim yeşillikleri

140 ₺



Kırmızı Etler

Et Çöp Şiş
Dana kuşbaşı et, közlenmiş domates-biber ve patates kızartması

140 ₺

Karışık Izgara
100 gr. Biftek, 150 gr. Piliç bonfile, 80 gr. Köfte ızgara, 40 gr.

Sucuk ızgara, közlenmiş domates-biber, pirinç pilavı ve patates kızartması

175₺

Kiremitte Yaprak Ciğer      
150 gr. Dana ciğer, domates, yeşil biber, soğan ve rende kaşar peyniri

   YOK

Edirne Usulü Yaprak Ciğer      
150 gr. Dana ciğer, unlu karışım ile kızgın yağda pişirilir. Domates,

yeşil biber, soğan ve rende kaşar peyniri ile servis edilir.

YOK

Arnavut Ciğeri      
150 gr. Dana ciğer, küp patates kızartması, pirinç pilavı ve

sumaklı soğan salatası ile

YOK





Beyaz Etler

Şefin Tavası       
150 gr. Kuşbaşı piliç bonfile, arpacık soğan, renkli biber, soya sos,

pirinç pilavı, patates kızartması ve taze mevsim yeşillikleri

110 ₺ 

Kori Soslu Tavuk       
150 gr. Jülyen piliç bonfile, renkli biber, dilim mantar, krema,

kori baharatı,pirinç pilavı, patates kızartması ve taze mevsim yeşillikleri

110 ₺

Barbekü Soslu Tavuk       
150 gr. Piliç bonfile, renkli biber, barbekü sos, pirinç pilavı,

patates kızartması ve taze mevsim yeşillikleri

110 ₺

Meksika Soslu Tavuk       
150 gr. Jülyen piliç bonfile, Meksika fasulyesi, renkli biber, dilim mantar,
krema, acısos, pirinç pilavı, patates kızartması ve taze mevsim yeşillikleri

110 ₺ 

Kiremitte Tavuk Sote
200 gr. Kuşbaşı piliç bonfile, domates, yeşil biber ve soğan

120 ₺

Tavuk Izgara
200 gr. Tavuk fleto, pirinç pilavı, patates kızartması ve

taze mevsim yeşillikleri

120 ₺  

Tavuk Çöp Şiş       
200 gr. Tavuk çöp şiş, pirinç pilavı, patates kızartması

ve taze mevsim yeşillikleri

120 ₺

Tavuk Fajita       
150 gr. Jülyen piliç bonfile, renkli biber, dilim mantar

ve özel soslar ile

110 ₺

Piliç Şinitzel       
200 gr. Piliç bonfile üzerine tereyağı, pirinç pilavı,

patates kızartması ve taze mevsim yeşillikleri

120 ₺ 



Kebaplar

Livadi Special Kebap       
Tereyağı soslu tırnaklı pide yatağına, 100 gr. biftek ve 120 gr.

Köfte ızgara, dilimlenerek, yoğurt sos, özel sos,közlenmiş
domates-biber ile servis edilir.

160 ₺ 

Adana Kebap
160 gr. Adana Kebap, meyhane pilavı ve sumaklı soğan salatası

YOK 

Urfa Kebap
160 gr. Urfa Kebap, meyhane pilavı ve sumaklı soğan salatası

YOK 

Ali Nazik
Közlenmiş patlıcan yatağında, 150 gr. kuşbaşı et, meyhane pilavı,

közlenmiş domates-biber ve yoğurt

140 ₺

Ali Nazik (Beyaz Et)       
Közlenmiş patlıcan yatağında, 150 gr. kuşbaşı tavuk, meyhane pilavı,

közlenmiş domates-biber ve yoğurt

120 ₺ 

Ağam Beğendi/Sarma Beyti       
160 gr. Urfa Kebabı, renkli biber ve rende kaşar peyniri ile
tortilla lavaşına dürüm yapılır. Dilimlenerek, tereyağı sos,
meyhane pilavı ve sumaklı soğan salatası ile servis edilir.

YOK

Çökertme Kebabı       
Kızarmış kibrit patates üzerine 150 gr. biftek parçaları,

yoğurt sos ve tereyağlı-salçalı sos

140 ₺

Çökertme Kebabı (Beyaz Et)
Kızarmış kibrit patates üzerine 150 gr. piliç bonfile parçaları,

yoğurt sos ve tereyağlı-salçalı sos

120 ₺

Izgara Tavuk Kanat       
Özel soslar ile marine edilmiş 250 gr. tavuk kanat,

meyhane pilavı ve sumaklı soğan salatası

YOK



Tatlılar

Magnolia
Çilekli

55 ₺

Fırın Sütlaç
Atom Sütlaç
Fırın sütlaç üzerine, kemalpaşa tatlısı, tahin ve kırık fıstık

Kızarmış Dondurma
Dondurma Porsiyon
Dondurma Top

40 ₺
60 ₺

YOK

55 ₺
20 ₺

Pastalar & Kekler

Waffle (Belçika Usulü)
Enfes Belçika Çikolatası, çilek, muz, kivi, siyah-beyaz çikolatalı sos

ve kırık fıstık

Double Waffle
Çift waffle kekine; Enfes Belçika Çikolatası, çilek, muz, kivi,

siyah-beyaz çikolatalı sos ve kırık fıstık

Sufle Çikolatalı       
Cheesecake

Tiramisu 
Profiterollü Pasta       

Devils
Livadi Krep Sarma       

Frambuazlı & Limonlu

Krep içine; Enfes Belçika Çikolatası, çilek, muz ve kırık fıstık

Kaymaklı Katmer       

65 ₺

75 ₺

55 ₺
50 ₺

50 ₺
50 ₺
50 ₺
65 ₺

YOK



Sıcak İçecekler

Bardak Çay

Fincan Çay

Bitki & Meyve Çayları

Demlik Çay

Sade Gold Kahve

Sütlü Gold Kahve       

Filtre Kahve

Türk Kahvesi

Dibek Kahvesi

Salep

Sıcak Çikolata

9 ₺

15 ₺

20 ₺

90 ₺

25 ₺

30 ₺

30 ₺

25 ₺

25 ₺

35 ₺

35 ₺



Soğuk İçecekler

18 ₺(0,33 cl)

(0,33 cl)

Taze Portakal Suyu
Ayran (0,30 cl)

Soda
Meyveli Soda        

Elmalı & Limonlu

Soda – Taze Limon Suyu
Limonata

Şalgam Suyu
Su (0,33 cl)        

18 ₺

35 ₺
15 ₺
12 ₺
 15 ₺

15 ₺
18 ₺
18 ₺
 6 ₺





Nişan - Kına Gecesi ve Sünnet Organizasyonlarınızda
Bahçemiz de Herşey dahil

Paket yatlarımız ile Hizmetinizdeyiz

sudem.organizasyon  0 531 582 01 03



Izmit
.

0 262 322 80 00
Basiskele. 0 262 341 41 01




