سوپ

		
بیف کاپ

30

ٔ
فیله گوساله،سیبزمینی ،ذرت ،اسفناج

20
		
کامن چیک
ٔ
سیبزمینی ،هویج ،کرفس ،نخودفرنگی ،پیاز ،سینه مرغ
27

سوپ پیاز
ٔ
پیاز قرمز ،ریحان ،عصاره گوشت گوساله ،بههمراه ادویهجات کوهی

ساندویچ

جاینت ریب

40

250گرم ٔ
دنده گوساله ،بیکن ،پنیر گودا ،سس خردل و جعفری
45

بیف چیکن
ٔ
سینه مرغ،گوشت مزهدارشده ،بیکن ،پنیر پارمسان ،پنیر پروسس ،سس
جعفری و خردل
			
برگر

80

250گرم گوشت ،بیکن ،پوره آووکادو ،پنیر باترکیزه ،پنیر پروسس،
پنیر گودا ،ساالمی ،گوجه سانرایس ،کاهو فرانسه

پیشغذا

رول گوشت و بادمجان

گوشت گوساله ،بادمجان گریل ،پنیر چدار ،سس ترش همراه با

سبزیجات
کریستا

18

گنوچی و بیف

29

بریف

20

اسپاگتیکریسپی ،پنیر گودا ،پنیر پروسس ،گوشت طعمدارشده

گوشت گوساله ،سس ناپولیتن ،گنوچی ایتالیایی
رول گوشت مزهدارشده همراه پنیر گودا

ساالد

65
کرانچ
ٔ
بیبی اسفناج ،سوئیس چارد ،فیله گوساله ،پرتقال ،سیب ،کرفس،گردو،
کرنبری ،درسینگ لیمو
کرانکل

70

گشنیر ،کیل ،سورلٔ ،
سینه مرغ ،آووکادو ،گوجهچری ،پیاز ،آناناس،
فلفل کارپی ،درسینگ بالزامیک و سیب

		
کورنیکل

80

ذرت ،بیبیکورن ،آووکادو ،گشنیز ،پیاز ،فلفل هالوپینو ،میگو،
پنیرکممبر

پامکین

55

کاهوپیچ ،کاهو فرانسه ،روکوال ،گردو ،کدو حلوایی ،ریحان،
گوجهچری ،گشنیز ،تخم کدو ،درسینگ جعفری

34

غذای اصلی

چینوک ساملن

95

ریب آی			

130

			
فیله مینیون

100

سالمون200،گرم ماهی سالمونٔ ،
پوره سیبزمینی ،آووکادو

300گرم گوشت ریب گوساله ،پوره سیبزمینیٔ ،
پوره نخود فرنگی
250گرم ٔ
پوره سیبزمینیٔ ،
فیله گوسالهٔ ،
پوره نخودفرنگی

			
مرغ شکم پر
ٔ
ٔ
سینه مرغ ،کره ،پنیر سفید ،گردو ،پوره سوخاری ،سس کاری زرد،
ساالد
60

Soup
Beef Cup		

30

Sirloin, potato, corn, spinach

Common chick		

20

Potato, carrot, celery, peas, onion, chicken
breast

Onion soup		

27

Red Onion, basil, beef Stuck, mountain spice

Appetizer

Sandwich
Giant Ryb		

40

250 gr rib, bacon, gouda parsley & mustard
dressing

Chicken beef		

45

Chicken breast, marinated beef, bacon,
parmesan, process cheese, parsley & mustard
dressing

Burger		 80
250 gr grounded beef, bacon, avocado puree,
butterkase, process cheese, gouda, salami,
sunrise tomato, French lettuce

Beef – Eggplant Rollet

34

Beef, grilled eggplant, cheddar, sour vegtables
dressing

Crysta		18
Crispy spaghetti, gouda, process cheese

Gnocchi & beef		

29

Marinated beef, napolitain souce beef, italian
gnocci

Brief			

20

Marinated Rollet Beef with Cheese

Salad
Chinook salmon		

Salad
Crunch		 65
Baby Spinach, Swiss chard, sirloin, orange,
apple, celery, walnut, cranberry, lime dressing

Crunkle		 70
Coriander, kale, Sorrel, chicken breast,
avocado, tomato cherry, onion, pineapple,
carpi, balsamic & apple dressing

Cornickle		

80

Corn, baby corn, avocado, parsley, onion,
jalepino, shrimp, camembert

Pumpkin		 55
Lettuce, pumpkin, tomato cherry, parsley,
pumpkin seeds, parsley dressing

95

200 gr salmon, potato puree, avocado

Rib Eye		

130

300 gr ribeye, potato & peas puree

Fillet mignon		

100

250 gr sirloin, potato & peas puree

Stuffed chicken		

60

Chicken breast, butter, white cheese, walnut,
crispy puree, yellow curry dressing

پاستا

		
پومودور کارنه

25

پاستا لینگویینی ،سس مارینارا ،پیازچه ،پنیر پارمسان

  40
فورماژیو
ٔ
پاستا اسپاگتی ،سس مارینارا ،فیله گوساله ،پنیرماتزارال ،پنیر پارمسان
40
آووکادو
ٔ
ٔ
پاستا اسپاگتی ،پوره آووکادو ،خامه ،پنیر پارمسان ،سینه مرغ
منگو

34

سس انبه و خامه ،مرغ ،تکههای انبه ،گشنیز

صبحانه

کانیکو

45

کروسان بوقلمون

45

تاکو

35

املت اسفناج

20

املت پیناندو

25

کینوا ،تخم مرغ اسکرمبلد ،بیکن ،برگ خردل ،قارچ ،گل کلم،
کلمبروکلی
پنیر لبنه ،تخم مرغ اسکرمبلد ،کیوی مزهدارشدهٔ ،
فیله بوقلمون،
پنیرگودا
سیبزمینیٔ ،
فیله بوقلمون ،گشنیز ،پیازچه ،قارچ ،پنیر گودا ،تخم مرغ

اسفناج مزهدارشده ،تخم مرغ ،خامه ،پنیر پروسس
قارچ ،فلفل دلمه ای ،ذرت ،زیتون ،پنیر پروسس ،پنیر گودا  ،تخم مرغ

آبمیوهها

پرتقال

۱۵

گریپ فروت

۱۵

زغال اخته

۱۷

لیمو – کرفس

۱۵

سیب

۱۵

نوشیدنیهای معمولی
پریر

۱۶

کوکا

۳

اسپرایت

۳

فانتا لیمویی

۳

بالتیکا

۱۶

آب معدنی

۲

Pasta
Pomodor Carne		

25

Linguine pasta, marinara souce, green onion,
parmesan

Formaggio		

40

Spaghetti, marinara souce, sirloin, mozzarella,
parmesan

Avocado		 40
Spaghetti, avocado puree, double cream,
parmesan, chicken breast

Mango		 34
Spaghetti, mango, cream Souce, chicken fillet,
mango, coriander

Juices

Breakfast
Kanico		 45
Kinoa, scrambled egg, bacon, mustard wedge,
mushroomcouli flower, broccoli

Turkey croissants

45

Creamy cheese, scrambled egg marinated kiwi,
turkey fillet, gouda

Tacos			

20

Marinated spinach, egg, double cream,
process cheese

Pinando omelet		

Grapefruit		

15

Cranberry		

17

Lime – celery		

15

Apple			

15

35

Potato, turkey fillet, coriander, green onion,
mushroom, gouda, egg

Spinach omelet		

Orange		 15

25

Mushroom, paprika, corn, olive, process cheese,
gouda, egg

Soft Drinks
Perier			

16

Coca cola		

3

Sprite			

3

Lemon fanta		

3

Baltika Beer		

16

Mineral Water		

2

قهوههای ماشینی بدون شیر
اسپرسو

۱۵

آمریکانو

۱۶

اسپرسو کوبانا

۱۶

آفوگاتو

۱۷

آیس امریکانو

۱۶

اسپرسو کن پانا

۱۷

قهوههای ماشینی همراه شیر
الته

۲۵

کاپوچینو

۲۴

موکا

۲۷

کن لچه

۲۵

فلت وایت

۲۶

نوچیو الته

۳۰

آیس الته

۲۵

اسپرسو ماکیاتو

۱۶

قهوه های دمی
کالیتا

۲۶

کمکس ۲/۱

۴۵/۲۷

اروپرس

۲۰

قهوه ترک

۱۵

چای و دمنوشهای ارگانیک
چای ایرانی

۳۰

آیریش مالت

۲۷

منگو سان

۲۵

چای سیاه ارل گری،زعفران،بهارنارنج

چای سیاه آسام ،پوست ٔ
میوه کاکائو

چای سیاه سیالن،تکههای انبه ،برگ گل
آفتابگردان،گلرنگ
۲۵

فروتی سنچا
ٔ
چای سبز،ریشه شیرین بیان ،تکههای توت
فرنگی
جاسمین گلد

۳۴

چای سبز به همراه گل یاس

اورینتال اوالنگ ۲۵

چای اوالنگ،برگ گل آفتابگردان،گل گلرنگ

مجیک آفریقا

۲۵

لپسانگ

۲۵

چای رویبوس به همراه عطر وانیل
چای سیاه دودی شده به همراه چوب فندق

امضای باریستا
پاپ تاچ

۳۰

قهوه اسپرسو ،پاپ کرن ،فوم شیر ،پنیرگودا

اسکاچ تاپ

۳۰

گرین تونکا

۳۰

قهوه اروپرس ،باتر اسکاچ ،چای آسام
دودیشده

چای جاسمین ،کالیتا ،تونکابین

Coffee Non Milk
Espresso		

15

Americano		

16

Espresso Con Pana

16

Affogato		 17

Herbal Tea

Ice Americano		

16

Persian tea		

Espresso Cubano

17

Coffee With Milk
Latte			

25

Mocha		 24
Con Letche		

25

Flat White		

26

Noccio Latte		

30

Ice latte		

25

Espresso Macchiato

16

30

Black Earl gray Tea ,Zaffron
,Orange blossom

Irish Malt		

27

Black tea ,Flavors ,Cocoa Skin

Mango Sun		

25

Black tea ,Mango pieces
sunflower ,Safflower flowers

Fruity Sencha		

25

Green tea ,Root licorice
Flavoring ,Strawberry pieces

Jasmin Gold		

34

Green tea,Jasmin flowers

Oriental Oolong		

25

Oolong tea (76%) ,Currants
,(15%) ,Sunflower blossoms

Brewed Coffee
Kalita			

26

Chemex 1/2		

27/45

Aero Press		

20

Turkish		 15

Magic Africa (Rooibos)

25

Rooibos with Vanilla

Lapsang		 25
Smoked black Tea

Meer Barista Signatures
Pop Touch		

30

Espresso ,Popcorn, Milk
Foam,Gouda cheese

Scotch Top		

30

Aero Press , Butterscotch
Smoky Asam Black Tea

Green Tonka		

30

Jasmin , Kalita ,Tonka bean

نوشیدنیهای رسد

ماکتیلهای مکزیکی
یوزو مارگاریتا

۳۰

یک نوشیدنی با ریشه ی مکزیکی که از عصاره ی گیاه اگاوه ،نمک،لیمو ترش
سبز و تریپل سک که یک سیروپ ساخته شده از پوست پرتقال والنسیاست
تشکیل شده است.برای طعمی خاص تر از یک مرکبات ژاپنی بنام یوزو نیز
استفاده گردیدهاست.

دون خولیو

۲۹

چیکو

۳۰

ترکیبی خاص از لیموی سبز،انبه،فلفل هالوپینو با یک احساس اسپایسی و
دودی.

ترکیب بلک بری ،سیروپ شکرکه با پوست لیمو و کمی سودا چیکو را برای شما
به ارمغان میآورد.

ماکتیلهای کوبایی
موخیتو

۲۷

ٔ
عصاره
در میرکافه ،موخیتوی اصیل کوبایی به همان روش صحیح سنتی و با
نیشکر برای شما سرو خواهد شد.

کوبا لیربه

۲۷

هاوانا کالب  دکوری

۲۸

از معروفترین نوشیدنیهای کوبایی در بارها است که طرفداران کوکا کوال و
الیم عاشق آن هستند.

ٔ
عصاره
کوبا با هاوانا و هاوانا با نوشیدنی هاوانا کالب شناخته میشود.از ترکیب
نیشکر،توت فرنگی،زنجبیل ،نمک لذت ببرید.

ماکتیلهای آسیایی
یامازاکی ایس تی

۳۰

ٔ
برپایه چای سرد ژاپنی که برگرفته از نام شاعر مطرح ژاپنی
یک نوشیدنی
یامازاکی سوکان( )1553-1465است.

۳۰
پرشین کالینز
ٔ
ترکیبی ابداعی با حسی پارسی که از هل ،خیار ،رایحه رز ،پسته تشکیل شده
است.
جال جیرا

۳۰

جال به معنی آب و جیرا به معنی زیره است.جال جیرا یک نوشیدنی هندی
که زیباترین گارنیش دنیا در میر کافه برای آن طراحی شدهاست .به هندوستان
خوش آمدید.

Cold drinks menu
Mexican Mocktails
Yuzu Margarita		

30

a Mexican bar drink made from the extract of agave,
salt, green lemon, and triple Sec, a syrup made of
Valencia orange peel. A Japanese Citrus has also been
added to it for a special taste.

Don Julio		

29

A special compound of green lemon, jalapeno pepper
mango, with a spicy-smoky sense

Chico			

30

A blend of blackberry and sugar syrup, combined with
lemon peel and a little soda.

Cuban Mocktails
Mojito		 27
The original Cuban mojito will be served to you with
cane extract in café Meer in the traditional way.

Cuba libre		

27

One of the most popular Cuban beverages which the
fans of Coca-Cola and Lime love drinking.

Havana Club Daiquiri

28

Cuba is known as Havana and Havana is known as
Havana Club drinks. Enjoy the extracts of cane,
strawberry, ginger, and salt.

Asian Mocktails
Yamazaki Iced Tea

30

A drink based on Japanese iced tea, derived from
name of the famous Japanese poet, Yamazaki Sukan
(1465-1553).

Persian Collins		

30

A blend with Persian sense made from cucumber,
cardamom, rose smell and pistachio.

Jal Jeera		

30

Jal means water and jeera means cumin; Jal Jeera is
an Indian drink for which the most beautiful garnish
of the world has been designed in café meer.
Welcome to India!

نوشیدنیهای رسد
ردبول ماکتیل
نیکاراگوئه

۴۰

نگین پر انرژی آمریکای مرکزی با ترکیبی از مرکبات و گیاهان خاص و ردبول
در یک قاب

امضای بارتندر

اسپرسو مارتینی

۳۱

ملیبو تیکی

۳۱

ترکیبی از تلخی اسپرسو،خامه،شکالت،شیرنارگیل به همراه  3دانه قهوه که
بیانگر عشق،امید و ایمان است.

یک نوشیدنی با ریشه مایایی و لیوانی به شکل خدایان قبایل مایا همراه با
میوههای استوایی و وحشی همراه با باالنس طعمی ترش و شیرین و رایحهٔ
اسموکی

۳۱
ایتالین میول
ٔ
ٔ
عصاره هسته زردآلو و بادام تلخ.
مسافری از ایتالیا به همراه پنیر پارمسان،
gotidil il nostro drink

اسموتی

تروپیکال

۲۵

میوههای استوایی همراه با ٔ
پوره پشن فروت و میکس ترش و شیرین

۲۵
بلو باطری
ٔ
سه نوع مرکبات به همراه عصاره اگاوه و بلو کوراسائو

میلک شیک

۲۴

پینات باتر
ٔ
بستنی وانیل ،کره بادام زمینی ،نمک
گریت نوتال

۲۴

بستنی وانیل،نوتال ،توت فرنگی ،موز

Cold drinks menu
Red Bull mocktail
Nicaragua		

40

The high-energy jewel of Central America, with a
blend of citrus and special herbs and Red Bull in a
frame.

Signature
Espresso Martini

31

A mixture of bitter espresso of chocolate cream and
coconut milk, with three coffee beans that express
love, hope and faith.

Malibu tiki		

31

A drink with Maya authenticity and a Maya’s Gods
shape along with tropical wildness fruit and sour
Sweet and smoky balanced ,taste.

Italian Mule		

31

A passenger from Italy consumed with parmesan
cheese, apricot kernel extract and bitter almonds.

Smoothie
Tropical		 25
Tropical fruits with passion fruit, and sour and sweet
mixes

Blue Battery		

25

Three types of citrus together with Agave extract and
Blue Curacao

Milkshake
Peanut Butter		

24

Vanilla ice cream, peanut butter, and salt

Great Nutella		

24

Vanilla ice cream, strawberry, banana, nutella

