


CH Coffee House menüsünün 
zenginliği ise dünyanın her 
yerinden bir parça lezzet alarak 
harmanlanan kendine özgü 
sunumuyla yediden yetmişe 
herkesin ikinci adresi olmaya 
devam etmektedir. 

CH Coffee House, müşteri 
memnuniyeti ve hijyen 
kurallarına odaklı hizmet 
anlayışıyla misafirlerimizin 
mutluluğunu her şeyden önce 
getirmektedir.

2011
yılında

Yalova’da

Türkiye’de

2002 yılından itibaren Londra’da başlayan hayal 
ile temelleri atılan CH Coffee House, bugün birçok 
şubesiyle beraber başarılı bir lezzet noktası olarak 
hizmetine devam ediyor. Sıcak muhabbetlerinin 
ev sahipliğini yapan CH Coffee House, kendinizi 
evinizde hissedeceğiniz en samimi ortamı size 
sunuyor.

şubesiyle 
beraber 
büyüyor.10

ilk lezzet durağını açan 

CH Coffe House



2018 yılından  itibaren CH Coffee House ekibi 
bünyesine   CH Mad Kitchen’ın   katılmasıyla beraber 
artan azim ve heyecan, her seferinde yenilenen bakış 
açılarıyla beraber başarının daha da üst seviyelere 
ulaşmasını sağlıyor. 
CH Mad Kitchen; birçok tadın ve zengin kokteylin 
sunumuyla bir arada servisini bulabileceğiniz 
lezzet noktası. 140 çeşit yemek seçeneği ile tercih 
haklarınızı geniş yelpazelere bırakan CH Mad 
Kitchen mutfağının kendine özgü tadının yanında; 
kokteylerin yemeklerinize uygun aroması damak 
tadınızı düşünerek hazırlanmıştır. Birbirinden lezzetli 
tatlı çeşitleri, keyfinizi dinlendirecek nargile çeşitleri 
ve samimi ortamıyla sizleri rahat hissettirecektir.



Bizler her zaman daha iyisi için çalışan ve büyüdükçe sizler için 
daha iyisi olmaya söz veren bir aileyiz. 

Ailemizin en büyük temel taşı, memnuniyetinizdir. 

biz CH Coffee House ve aileye 
katılan CH Mad Kitchen; 
samimiyetin ve müşteri 
memnuniyetin birlikteliği 
ile bir araya gelmesi demek. 
Bir selam ile içeri giren ilk 
müşterinin gülümsemesi ile 
bu noktalara kadar gelen aile 
ortamının belirtisidir.

CH Coffee House; sunulan 
emeğin karşılığını ziyadesiyle 
veren müşterilerin temel 
taşlarıdır. Küçük bir ailenin el 
ele tutuşması ile oluşan bu 
koca dünyanın içerisi mutluluk, 
lezzet ve sıcaklık kokmaktadır.

CH Mad Kitchen; gittikçe 
büyüyen ailemizin ilk 
heyecanını taşıyan ve 
fazlasıyla kendisine özgün 
tarzıyla dikkatleri ruhunuza 
kadar çeken bir rüya 
penceresidir. 



dekorasyon
detayları
Hayallerimiz ile başladığımız 
dekorasyon çalışmaları, 
profesyonel kişilerce 
tasarlanarak, müşterilerimizin 
kendilerini daha da fazla rahat 
hissetmeleri için sundukları 
önerileri değerlendirerek, gün 
geçtikçe ‘‘huzuru yansıtan’’ 
ortamlar hazırladık.

Leonardo Da Vinci: ‘‘Sadelik, 
yüksek seviye kapsamlılıktır.’’ 
demiştir.



CH Coffee House’un 
başrolleri geometrik 
şekiller ve desenler oldu. 
İç dekorasyonda metal 
sistemler ve genişletilmiş 
sac paneller mekanın ana 
temasını ortaya çıkardı. 

Ahşap ve tuğla dokuları 
ile sizlerin içini biraz daha 
serinletecek tasarımlar ile 
metalin etkisini yumuşatarak 
kahve içme ortamınızı 
hazırlamış bulundurdu. 

Canlı renkler, rahat ve 
konforlu koltuklar ile apayrı 
bir bütünlüğü meydana 
getirdi. İkinci durağınız, 
CH Coffee House; sizin ikinci 
eviniz olma sözünü tuttu. 

dekorasyon
detayları



CH Mad Kitchen sade ve 
aynı zamanda içinizi renk-
lerle buluşturacak kadar 
kapsamlı olan mimarisiy-
le değerli misafirlerine şık 
bir ortam sunmakta. 

Genellikle koyu renkle-
rin tercih edildiği mekan-
da loş ışıklar ve kendine 
özgü aksesuarları ile siz-
leri bir dans pistinde ra-
hatça yemek sunumuna 
davet ediyor.

dekorasyon
detayları



CH Coffee House

Değerli yeni dostlukların peşinde

CH Mad Kitchen

Konforlu
Keyifli
Lezzet Garantili
Eğlenceli
Samimi
Rahat
Güler Yüzlü Kadrosu ile...

Lezzetli
Samimi
Rahat
Konforlu
Zarif
Şık
İddalı Menüsü ile...



Hugh Laure “Bir kere 
güzel bir kahve içtiyseniz 
bir daha asla geri 
dönemezsiniz.” der.

Kendine özgü harmanıyla 
çeşitli tatlarda kahvesini 
oluşturmak için yola 
çıkan CH Coffee House, 
tadı damaklarda kalacak 
unutulmayacak lezzetleri 
sizlere sunuyor. Hugh 
Laure’nin de dediği 

gibi ‘‘bir daha asla geri 
dönemezsiniz.’’

Kahve sunumumuzun yanı 
sıra CH Coffee House; 
meyve suları, detox 
içecekleri, smoothie ve 
milkshane çeşitleri  ile 
gününüze renk katmaya 
devam ediyor. Bütün 
ürünlerin kendine özgü 
tatlarıyla uyarlanmış 
sunumları ve ikramları ile 

göz zevkinizi de tatmin 
etmeyi arka plana atmıyor.

CH Coffee House şeflerinin 
titizlikle hazırladıkları 
bütün lezzetlerinde 
kaliteden ve tazelikten 
taviz verilmediğini, aileye 
ve kişilere özgü tasarlanan 
dekorasyonlarla servis 
halini alarak konuklarıyla 
buluşuyor.



Çeşitlerimiz ile birlikte sizin güne 
karşı bakış açınızı değerlendiriyor ve 
bu doğrultuda en iyi şekilde güne 
beraber başlıyoruz.

CH Coffee House; sertifikalandırılmış 
ve birçok analizden başarıyla geçmiş 
kahve çekirdeklerinin aromasını 
bozmadan kendine özgü harmanıyla 
bir araya gelmiş bir şekilde kahve, 
muhabbet ve aşk tutkunlarıyla 
buluşuyor.

Kahvelerimizin tamamı lisanslı 
çiftliklerde ve daima kontrol altında 
titizlikle üretilmektedir.

Kahve, güne zinde başlamak 
isteyenlerin kapısını çaldığı ilk 
adrestir. Hayatın yoğunluğundan 
biraz uzaklaşıp, kendini dinlendirmek 
isteyen misafirlerimiz için 
hazırladığımız Black Blend doğru bir 
seçim olacaktır.

Kırk yılın temelleri kahve ile değil 
muhabbet ve bakışlar ile başlar… 
Zamanın en güzel anılarını yazar. 
Aileye, samimiyete ve duygulara en 
güzel şekilde seslenir.Kahvenizin 
tortusu kadar aşkın meyvesi olur. 
Çekirdekler zamanla hayatta en 
güzel halini alır ve CH Coffee House 
ailesi ile yeni bir tat meydana gelir.

White Blend, yorgunluğunuzu günlük 
hayatın arasında alıp, yerini sıcak 
sohbetlere eşlik etmek isteyenler 
için doğru seçim olacaktır. Kahveyi 
yumuşatarak veya sizlerin tercihleri 
ile çeşitli aromalarla tatlandırarak 
damak zevkinize göre bir sunum 
meydana getiriliyor.

black blend
kahvenin yolculuğu 
CH Coffee House 
Kahveleri white blend



Çiftlikten hasat zamanı 

sadece 1. sınıf çıkan tercih 

eder. Arabica Kahvesi’nin 

asit oranı diğer kahvelere 

göre daha düşüktür. Lezzetli 

ve tatlı bir aroması vardır. 

Göreceli olarak daha az 

kafein içerir. Bu sebeple 

CH Coffee House kahveleri 

% 100 Arabiaca’dır.

Kahvelerimiz sadece 

yetişirken değil, kavurma 

aşamasında da büyük 

özenle hazırlanır. Bir 

Blend kavururken     tüm      

çekirdekleri ayrı ayrı kavrulur, 

daha sonra harmanlanır, 

lezzet ve aroma kaybı 

böylelikle engellenir.

Kafelerimizdeki su arıtma 

sistemleriyle kahveler, kahve 

demleme prosedürüne uygun 

olarak özenle demlenir. 

Kahve, ağaçtan fi ncana olan 

yolcuğunu tamamlar…

“blend’lerimizin farkı

Hasat zamanı çekirdeklerimizi 
özenle seçer, 1. sınıf kalite 
mahsüllerden alırız. 
Asit oranlarını ölçeriz.

Kavurma aşamasında 
tüm çekirdekleri ayrı 

ayrı kavururuz. 

Ağaçtan fincana 
özenle taşırız.

Makinaları daima 
bakımda tutarız.

Özel su arıtma 
sistemiyle 
demleriz.



CH Coffee 
House & 
Mad Kitchen 
Tatlıları

Kendimize özgü kahve 
harmanlarımızın yanına 
iddialı tatlılar için uzun 
zamanlar çalıştığımız bu 
bölümde hizmet kalitesi ve 
müşteri memnuniyeti için yeni 
lezzetleri sizlerle buluşturduk. 

Ailemizin her damağına 
uygun kahvemizin olduğu 
gibi her kahvemize uygun 
tatlı zenginliği de yer 
almaktadır. Kendinizi 
evinizde hissedebileceğiniz 
ortamımızda kahvenizi 
yudumlarken tatlı çeşitlerimiz 
de kahvenize ayrı bir lezzet 
katacaktır.





Mozzarella Peynirli 
Tost

Karışık Tost

Bir Alman atasözü der ki; 
“Yemekler de tıpkı giyim 
zevkleri ve mimari gibi 
insanları açıkça tanımlar.” 

CH Mad Kitchen özel 
mimarisi, eşsiz lezzetleri, 
iddalı çeşitleriyle sizleri 
bekliyor!

Dünya Lezzetlerine Dair 
Aradığın Ne Varsa…
Günün Her Saatine Uygun 
Zengin Menüsüyle Çocuklara 
Özel Seçenekleriyle…
Her Damak Tadına Uygun 
Lezzetler Sunuyor!

Peynirli Sandviç

Ton Balıklı  Sandviç

Philly Steak  Sandviç



Bonfile Wook
Mantarlı
Dana Bonfile

Coffee House 
Özel Köfte

İyi yemek yemek başlı başına 
bir macera arayışıdır. Dünya 
lezzetlerinden “iyi”sini yemek 
için oraya gitmek her zaman 
olası değildir. En lezzetlesini 
bulmak için epey yorulmak 
gerekir. İşin içine bir de dünya 
mutfağı yelpazesi girerse 
macera daha da heyecan 
kazanır. Bu tür maceraları 
CH Coffee House & Mad 
Kitchen ekibi olarak sizler için 
epey yaşadık. Eğer lezzetli 
yemeklerle başınız dönsün 
istiyorsanız, CH Coffee House
& Mad Kitchen menüsünü tam 
da layıkıyla siz değerli misafi 
rleri için hazır! 

Gün başladığında, öğle 
aralarında, keyifl i bir akşam 
yemeği veya ufak tatlı 
kaçamakları için aranan 
lezzetlerin hepsini bir araya 
toplayıp yemek keyfi ni bir 
şölene dönüştürdük. 



Mantı

Penne Pesto

Spagetti Bolognese

CH Alaturka Pizza

İtalya her zaman çok lezzetli bir 
kent… Burada makarna ve pizza 
yemenin keyfi ayrı bir zevk. 
İtalyan pizzası ve makarnası 
yemek için artık İtalya’ya 
gitmenize gerek yok. CH Coffee 
House & Mad Kitchen sizlere bu 
deneyimi yaratmak için doğru 
adres!

“Dünyanın dört bir yanında 
lezzet avcılığı yaptık.”

İspanya’nın küçük bir şehri 
var, San  Sebastian. Burası 
gastronomi turizminin başkenti 
sayılabilecek seviyede bir 
yer. Bu küçük şehrin deniz 
mahsülleri, şarküteri ürünleri 
starterları adından söz 
ettirir nitelikte. Eğer gitmeye 
niyetlenirseniz, unutmayın 
ki yakınınızda  deneyim 
kazanabileceğiniz 
CH Coffee House & Mad 
Kitchen var!



Izgara Somon

Japonya’da her bütçeye lezzetler bulmak 
mümkün. Üstelik şaşırtıcı lezzetlere sahip bir 
ülke. Japon mutfağı denince akla gelen sushi 
olsa da lezzetli noodlelarını göz ardı etmemek 
gerekir. Birçok kaynak Japonların uzun yaşamlarını 
yemek adetlerine bağlamaktadır! Öyleyse, bizim 
ne eksiğimiz var dedik vazgeçemeyeceğiniz 
lezzetlerimizin arasına bir de noodle ekledik. 

“Dünyanın yemeğini yedim” demek için CH Coffee 
House & Mad Kitchen doğru adres

Fransa’nın lezzet başkenti Lyon’da şarküteri ürünleri 
adeta bir kuyumcu dükkanı gibi müşterileri vitrine 
çekiyor. İyi et, tavuk  kendini rengiyle, kokusuyla 
belli ediyor!  Kulak verin; “ Nerede iyi et yeriz” 
derken başınız dönmesin Lyon’a kadar gitmeye 
gerek olmayacağını enfes etlerimizin tadına 
baktıktan sonra anlayacaksınız…

Balıkta gönlü olanların ruhunu doyurduk…

Türk mutfağı Orta Asya’dan bu yana yüzyıllar süren 
gelişimi içinde, her daim kendine özgü bir mutfak 
yaratarak dünyanın sayılı mutfakları arasında ilk 
sıralarda yerini almıştır. Yelpazesi oldukça geniş 
olan mutfağımızın birbirinden ayrı lezzetleriyle CH 
Coffee House & Mad Kitchen’da buluşabilirsiniz…



Fish & Chips

Kinoa ve Avokadolu 
Vegan Salata

Sağlıklı beslenmek zahmetli 
bir iştir. Direnç ister, 
sabır ister. Bir o kadarda 
motivasyon ve süreklilik 
gerektirir. En önemlisi ise 
sürdürülebilir olması gerekir. 

Temel beslenme kurallarına 
uyumlu menümüz siz 
değerli misafi rlerimizi 
zahmetten kurtaracak! 
Tek yapmanız gereken 
canınız ne isterse onu 
seçmek olacak…  

Tavuklu Sezar Salata



Tavuklu Burger Coffee House Burger

Tavuk Dürüm Et Dürüm

Hamburgerinizi kolay 
ısırabilmek ve çiğneyebilmek 
için ön görülen kalınlık iki 
parmak civarındadır…

Amerikalı John T. Gregore 
tarafından 1932 yılında 
ekmeğin arasına et koyma 
fikrinin patenti alınmış, yıllar 
göstermiştir ki, hamburger 
doğru yapıldığı zaman hiç bir 
şekilde zararlı değildir.

Aksine besleyici, yararlı 
fevkalede lezzetli bir 
yiyecektir. Kıyması doğru 
harmanlanmalı, ekmeği özenle 
seçilmelidir. CH Coffee House 
& Mad Kitchen’da eşsiz bir 
hamburger ziyafeti sizleri 
bekliyor…



Yediği her lokmada 
“maksimum fayda” 
esasını düşündüğümüz, 
hayattaki en değerli 
varlıklarımızla birlikte 
gönül rahatlığıyla 
yiyebileceğiniz 
CH Coffee House & 
Mad Kitchen “Çocuklar  
Ne Yiyecek” menüsü 
sizleri bekliyor!



UZUN SÜRELİ 
BOL MUHABBETLİ 
SERPME KAHVALTI
- 2 Kiş̇il̇ik -

Beyaz peynir, kaşar peynir, Çeçil 
peyniri, örgü peyniri, iki çeşit 
reçel, bal - kaymak, Nutella, tahin 
- pekmez, dana jambon, salam, 
sosis, Afyon sucuğu, siyah zeytin, 
yeşil zeytin, domates, salatalık, 
tereyağı, kuru incir, kuru kayısı, 
ceviz içi, sigara böreği, yumurta 
ve sınırsız demleme çay ile 

CH Coffee 
House & Mad 
Kitchen 
KAHVALTI











CH Coffee House & 
Mad Kitchen Kokteylleri 
Unutulmaz anlarınızı “şerefe”lendireceğiniz 
ödüllü barmenlerimizin hazırladığı  enfes 
kokteyllerimiz CH Coffee House & Mad 
Kitchen’da yerini aldı. Akşam üstü güneşi 
yolcularken, akşam sefalarınıza yakışır 
çeşitlerimiz günün her anını taçlandırmak 
için değerli misafirlerimizi bekliyor. 
Tadına doyamayacağınız, sohbetlerinize 
eşlik edecek, şık ve lezzetli kokteyl 
çeşitlerimizde çok iddalıyız…



bir nefes 
keyif

Eski dostun yeri farklıdır… 
Kültürümüzde 400 yıllık yeri olan 
nargile  her devirde bir masada 
eşlikçi, her devrin sohbetlerine 
tanık olmuştur. Edebiyatçılar, 
külhanbeyleri, dostlar, aşıklar 
kimler gelip kimler geçmiştir. 
Dedelerimizin mirasıdır bizlere, 
mekanların bir nefes keyfidir, or-
tağıdır. Çeşitleriyle herkese ayrı 
hitap eder, masalarımızda ko-
nuk olur. Topkapı Sarayı’ndan 
Tophane kahvelerine… Dünyaca 
ünlü 100’e yakın tütün çeşitlerim-
izle, bir nefes keyif sırası CH Mad 
Kitchen ve CH Coffee House’da 
sizleri bekliyor...



Şubeler
İnanarak başladığımız, başarımızı 
her gün biraz daha ileri 
sürüklemek için çabaladığımız 
ilk şubemiz olan Yalova CH 
Coffee House şubesinde kısa 
sürede kendimizi kanıtladık. 
2 kişi başladığımız bu yolda 
birçok dost kazandık, övgü aldık. 
Tutkuyla başladığımız işimiz için 
heyecanımızı katladık.

Sahip olduğumuz enerji, inşaat, 
yiyecek-içecek sektörlerinden 
gelen ve büyüyen sermayemizle 
gücümüze güç kattık. 2011 
yılında başladığımız tek şubeli 
hikayemiz, şimdi 9 şubeye ulaştı. 
Değişen rakamlarda değişmeyen 
faktör ise; aynı titizlik ve 
hizmet anlayışımız sayesinde, 
bulunduğumuz her bölgede 
başarımızı kanıtlamak oldu. 
Samimiyetimize inandırdık… 
Kısa sürede tercih edilen marka 
haline geldik.



CH COFFEE HOUSE

Yalova Merkez / CH COFFEE HOUSE
Rüstem Paşa Mah. Mihenk Sok. Yalova
Tel: 0226 811 10 43

Yalova Kipa AVM / CH COFFEE HOUSE
Kazım Karabekir Mah. Şehit Ömer 
Faydalı Cad. Kipa AVM No: 223 Yalova
Tel: 0226 811 17 17

Bursa Görükle / CH COFFEE HOUSE
Atatürk Cad. Dumlupınar Mah. 
Görükle Nilüfer - Bursa
Tel:0224 483 54 64

Bursa Trio AVM / CH COFFEE HOUSE
Görükle Mah. Atatürk Cad. No: 101 
Görükle/ Nilüfer/ Bursa
Tel: 0224 483 42 12

İstanbul Gayrettepe / CH COFFEE HOUSE
Gayrettepe Mah. Yıldız Posta Cad. No: 50 
Beşiktaş/ İstanbul
Tel: 0212 217 77 32

İstanbul Caddebostan / CH COFFEE HOUSE
Beyaz Akasya Sok. Desen Apt. No: 2A 4 
Caddebostan/ İstanbul
Tel : 0216 350 50 26

İstanbul Göztepe / CH COFFEE HOUSE  
ÇOK YAKINDA
Feneryolu Mahallesi, Fahrettin Kerim Gökay 
Cd. No:104, Kadıköy/İstanbul

İstanbul Gayrettepe / CH MAD KITCHEN
Gayrettepe Mah. Yıldız Posta Cad. No: 50 
Beşiktaş/ İstanbul
Tel: 0212 217 77 31

Denizli Merkez / CH MAD KITCHEN 
Çamlık Bulvarı No: 45 Denizli
Tel: 0258 213 71 08

Yalova Merkez / CH MAD KITCHEN   
Rüstem Paşa Mah. Gazi Paşa Cad. No: 6/2-Y 
Yalova
Tel: 0226 813 45 67

CH MAD KITCHEN 


