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AGATHA'NIN İLHAM VEREN EŞSİZ TARİFİYLE HAZIRLANAN, ONU ZERO'YA ULAŞTIRAN BİR MENDEL'S
KLASİĞİ
BİRİNCİ KATTA SİZİ GERÇEK BEYAZ BELÇİKA ÇİKOLATASIYLA YAPILMIŞ ÖZEL MENDEL'S KREMASI
KARŞILAYACAK.
İKİNCİ KATTA ÇİLEK MARMELATI VE BEYAZ ÇİKOLATA İLE HAZIRLADIĞIMIZ MENDEL'S KREMASI İLE
BULUŞACAKSIN.
ÜÇÜNCÜ KATTA, ANTEP FISTIKLI ÖZEL MENDEL'S KREMAMIZ İLE BU YOLCULUK DEVAM EDECEK.
İSTERSEN TÜM BU LEZZETLERİ GERÇEK BELÇİKA ÇİKOLATASI İLE KAPLAYABİLİRSİN.

MENDEL'S SPECIALS

TATLILARIMIZIN TAMAMINDA BEYAZ-SÜTLÜ-BİTTER SEÇENEKLERİYLE EN İYİ
KALİTE BELÇİKA ÇİKOLATASI KULLANILMAKTADIR.

0-kalp kırma çikolata kır- 340,00 1-chocolate bomb-110,00
(chocolate pinâta)
En iddialı sunumlarımızdan biri.
insanın en ilkel duygularına tercüman
bu tatlımız 2-3 kişiliktir ve kutlamalar
için tavsiye edilir.
taze mevsim meyveleri,churros ve bolca
çikolata

2-şamdan-130,00
Dışı beyaz çikolata kaplı bu şık tatlının
içinde mousse kreması, çilek ve fıstık
parçacıkları muhteşem bir sunumla bir
araya geliyor.

Pişmaniye yatağında yumuşacık sütlü
çikolata bombası patladığında içerisinden
bayıldığınız tüm lezzetler çıkıyor.
Mendel's parfesi, makaron, taze muz ve
çilek parçacıkları...

3-chocolate trio-95,00
(chocolate fondue)
Sıcacık akışkan çikolata, marşmelov,
muz, çilek, fındık ve fıstık...
Fondüyü bir de mendel's yorumuyla
deneyin.
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4-camelot- 110,00
büyük tartolet içerisinde çikolatalı kek
parçaları, taze muz, çilek, doğal dondurma...
üzerine de son dokunuş olarak eritilmiş
çikolata dökülünce bu sevimli, serinletici ve
lezzetli tatlı ortaya çıkıyor.

5-sızzlıng brownie-110,00
eritilmiş yoğun çikolatalı sosuyla
sıcacık brownie üzeri doğal dondurma,
fındık ve fıstık ile buluşarak sizi eşsiz
bir deneyime davet ediyor.

6-mösyö gustave-95,00 7- mendel's profiterol-75,00
Taptaze antep fıstıklı mendel's
pandispanyası, eritilmiş çikolata, taze
muz, çilek ve doğal şanti en zarif
halleriyle bir araya geliyor.

%100 süt ile ürettiğimiz profiterol
topları, enfes mendel's kreması ve
üzerine belçika çikolatası ile hazırlanan
muhteşem çikolata sosu...

PULL ME

TATLILARIMIZIN TAMAMINDA BEYAZ-SÜTLÜ-BİTTER SEÇENEKLERİYLE EN İYİ
KALİTE BELÇİKA ÇİKOLATASI KULLANILMAKTADIR.

1-pull me lotus- 95,00 2-pull me kırmızı meyveler-95,00
mendel's pandispanyasının karamel ile
buluşması. Pastacı kreması, belçika'nın
meşhur lotus bisküvisi ile lotus spesiyal
kreması. Ve tüm bu mutlulukların bir
araya gelmesi...

Eşsiz devil's food cake, pastacı kreması
ve sütlü belçika çikolatasının orman
meyveleri ile bir araya getirdiği lezzet
cümbüşü.

3-pull me lotus çikolata- 95,00 4-pull me çikolata- 95,00
mendel's pandispanyasının karamel ile
buluşması, enfes pastacı kreması ve bunlara
eşlik eden belçika lezzetleri: lotus bisküvisi
ve sütlü belçika çikolatası

Eşsiz devil's food cake, antep'in fıstığı,
bol çikolatalı krema ve kakaolu çıtır
çikolata toplarının sütlü belçika
çikolatası ile ahengi...

KEK VE ÇİKOLATANIN DANSI
TATLILARIMIZIN TAMAMINDA BEYAZ-SÜTLÜ-BİTTER SEÇENEKLERİYLE EN İYİ
KALİTE BELÇİKA ÇİKOLATASI KULLANILMAKTADIR.

1-saınt germaın- 95,00

2-agatha zero- 95,00

çilekli pasta ve eritilmiş beyaz
çikolatanın tarifsiz buluşması...

etrafı çikolata kaplı frambuazlı pasta
üzeri profiterol topları...
üzerinden akan eritilmiş çikolata ile
aşk gibi bir tatlı deneyimi sunuyor.

3-châtelet- 110,00
antep fıstıklı ve kremalı pasta, eritilmiş
çikolata ile doygun bir lezzet oluşturmak
üzere bir araya geliyor.
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5-Reve blanc- 95,00 i
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Etrafı beyaz çikolata ile kaplı muz,
i
fındık ve karamelden oluşan harmoni. o
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4-odeon- 110,00
muzlu fıstıklı pasta üzeri eritilmiş
çikolatanın doğal şanti ile bir araya
geldiği eşsiz bir kek ve çikolata şöleni
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KUP LEZZETLERİ
1-lotus cup - 95,00

2-sylvia - 95,00

belçika'nın meşhur bisküvisi lotus,
pastacı kreması, muz, çilek, sütlü ve
beyaz çikolata...

Taze çilek, mini pandispanya, eritilmiş
sütlü ve beyaz çikolata doğal şanti...

3-mılena- 95,00

4-sımone- 95,00

Taze muz, krokan, mini pandispanya,
eritilmiş sütlü ve beyaz çikolata doğal
şanti...

Taze muz ve çilek, mini pandispanya,
eritilmiş sütlü ve beyaz çikolata ve
doğal şanti...

5-Mendel's cup - 95,00
Taze muz ve çilek, karamel, mini
pandispanya, eritilmiş sütlü ve beyaz
çikolata doğal şanti...

DONDURMALI TATLILARIMIZ
1-ıce sylvıa- 110,00

2-ıce mılena - 110,00

Taze çilek, doğal şanti, sade maraş
dondurması ve eritilmiş çikolatanın
neşeli buluşması.

Taze muz, fındık krokan, doğal maraş
dondurması ve eritilmiş çikolatanın
yazlık hali.

3-ıce sımone- 110,00
Taze muz, çilek, doğal şanti, sade maraş
dondurması ve eritilmiş çikolatanın
keyifli buluşması.

4-camelot-110,00
Büyük tartolet içerisinde çikolatalı kek
parçaları, taze muz, çilek, doğal
dondurma...üzerine de son dokunuş
olarak eritilmiş çikolata

DONDURMALARIMIZ

Dondurmalı tatlılarımızı çikolatalı, frambuazlı veya karamelli olarak tercih
edebilirsiniz.

1 top- 40,00

2 top- 75,00

Kornet tabakta servis edilir. Kornet tabakta servis edilir.
isteğe göre üzerine eritilmiş isteğe göre üzerine eritilmiş
çikolata eklenir.
çikolata eklenir.

3 top- 100,00

Kornet tabakta servis edilir.
isteğe göre üzerine eritilmiş
çikolata eklenir.

ilave meyve
çilek- 20,00
muz- 20,00

ÇİKOLATALAR
spesiyal günlük
beyoğlu çikolatası çikolataya batırılmış
çikolata- 100 Gr. (kırma çikolata)-100 gr. çilek- 100 gr.

75,00

70,00

70,00

EKSTRALAR
top dondurma-35,00
çilek-20,00
muz-20,00
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fındık-20,00
fıstık-30,00
lotus-25,00
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FRANSIZ TEREYAĞLI
KRUVASAN
45,00

Kruvasan sandviç
1.PEYNİRLİ-100,00

2.DANA JAMBON-110,00

(DOMATES, SALATALIK, EZİNE PEYNİRİ İLE
SERVİS EDİLİR.)

(DANA JAMBON, KAŞAR PEYNİRİ, CHEDDAR VE
KIVIRCIK SALATA İLE SERVİS EDİLİR.)

3.HİNDİ FÜME-110,00
(HİNDİ FÜME, KAŞAR PEYNİRİ, CHEDDAR VE
KIVIRCIK SALATA İLE SERVİS EDİLİR.)

cronut

KAT KAT KRUVASAN HAMURUNUN KIZARMIŞ
VE TARÇINLANMIŞ HALİ

LOTUS-85,00
PRALİN-80,00
VANİLYA-80,00
VİŞNE PRALİN-80,00
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Kruvasan ile krema buluşması
1.LOTUS- 100,00

2.HENCKELS- 95,00

(FISTIKLI MENDEL'S KREMASI VE BELÇİKA
BİSKÜVİSİNİN HER ZAMANKİ HALİ :)

(ÇİKOLATALI MENDEL'S KREMASIYLA
HAZIRLANAN EŞSİZ KRUVASANIN GERÇEK
BELÇİKA ÇİKOLATAYA BATIRILMASI)

3.İGOR- 100,00
(GERÇEK BEYAZ ÇİKOLATA, MENDEL'S
KREMASI VE ÇİLEK DİLİMLERİ)

Kruvasan ile çikolatanın dansı
1.CLOTILDE- 130,00
(GERÇEK BELÇİKA ÇİKOLATASININ, VANİLYALI
MENDEL'S KREMASI İLE UYUMU, ARDINDAN
MUZ, ÇİLEK VE GOFRETİN EŞLİĞİ))

KAHVELER
Espresso-35,00
double espresso-45,00
Flat whıte-45,00
chaı tea latte- 45,00
amerıcano- 45,00
latte- 50,00
filtre kahve- 40,00
mocha- 65,00
whıte mocha- 65,00
cortado- 45,00
cappucıno- 55,00
türk kahvesi- 40,00
double türk kahvesi- 50,00
hario v60 *1 kişilik- 65,00
chemex *1 kişilik- 65,00

SOĞUK
KAHVELER

ıce latte- 60,00
ıce amerıcano- 50,00
ıce cortado- 55,00
ıce mocha- 70,00
ıce whıte mocha- 70,00
affogato- 80,00
cold brew-60,00
cold brew lime-65,00

BELÇİKA ÇİKOLATALI
sıcak çikolata-70,00
beyaz sıcak çikolata-70,00
çilekli soğuk çikolata-80,00
beyaz soğuk çikolata-80,00
soğuk çikolata mendel's klasiği-80,00
whıte rabbıt (muz ve sütlü beyaz çikolata)-80,00

SOĞUK İÇECEKLER
Soda-30,00

Su-20,00

SÜTLÜ İÇECEKLER
Sıcak süt-45,00
ballı süt- 50,00

ballı zencefilli süt-50,00
muzlu süt-70,00

SICAK ÇAYLAR
çay fincan- 30,00
BİTKİ ÇAYLARI/DEMLİK İLE SERVİS EDİLİR.(2 FİNCAN)
sonbahar çayı- 60,00
(oolong çay, gül yaprakları tarçın ve melisa
karışımı)

sweet rooibos- 60,00
(gerçek vanilya taneleri ve rooibos bitki
karışımı)

unıcorn- 60,00
(ananas,hindistan cevizi, kantaron ve mürver
karışımı)

summer mood- 60,00
(Ananas, hibiscus, kırmızı elma ve
limon harmanı)

detoks yeşil çay- 60,00
(yüksek kalite yeşil çay, nane, rooibos ve elma
karışımı)

