ÇORBALAR
1. VİŞNELİ GAZPACHO (SOĞUK)

84 TL

2. GİRİT USULU BALIK ÇORBASI

84 TL

Vişne, mevsim sebzeleri, kerevit, kıtır baget ekmeği ve lime

Defne yaprağı ile marine edilmiş Lipsoz balığı, dereotu, girit kabağı, havuç ve sarımsak

BAŞLANGIÇLAR
3. GELENEKSEL MEZELER

26 TL

4. BRUSCHETTA

64 TL

5. BURRATA

110 TL

6. LEVREK CEVICHE

95 TL

7. SOMON MAGNUM

95 TL

8. BEEF CARPACCIO

110 TL

9. GELENEKSEL TÜRK MEZE TABAĞI

120 TL

10. PEYNİR TABAĞI

140 TL

Günlük yapılan geleneksel meze çeşitleri

Kızarmış sarımsaklı ekşi maya ekmek dilimleri üzerinde bahçe domates,
fesleğen, parmesan ve doğal zeytinyağı ile

Manda burrata , marine edilmiş bahçe domates, kıtır patlıcan, mikro filizler ve ev yapımı pesto sos ile

Narenciye sos ile pişirilmiş deniz levreği, avokado, mango, kırmızı soğan, chilli biber ve taze kişniş

Somon carpaccio, avokado mousse, taze hasat antep fıstığı, somon havyarı,
şarapla confi edilmiş armut ve gorgonzola mango sos

Marine edilmiş dana bonfile dilimleri, roka, parmesan, yeşil elma ve trüflü mayonez ile

5 Çeşit geleneksel meze, doğal zeytinyağı ile

Edam, Gouda, Emmantel, Parmesan, Keçi Peyniri, kayısı terrin, ceviz, bale ve
karabiber kaplamalı çilek ile

11. AKDENİZ SALATA

74 TL

12. GREEK SALATA

74 TL

13. KEÇİ PEYNİRLİ PANCAR SALATASI

84TL

14. GREYFURT SOSLU KÖZ PATLICAN SALATASI

84TL

15. TAVUK SEZAR SALATA

86 TL

16. KAYA KORUKLU LAKERDA SALATASI

98 TL

Akdeniz yeşillikleri, salatalık, segment portakal dilimleri, çilek, kiraz domates ve french dressing sos ile

Bahçe domates, kırmızı soğan, yeşil biber, taze nane, feta peyniri
ve doğal zeytinyağı ile

Taze keçi peyniri, marine edilmiş pancar, tane hardal ve armut marmelatı ile

Közlenmiş patlıcan üstüne ince avokado dilimleri, erzincan tulum peyniri,
segment portakal, kalamata zeytin ve greyfurt sos ile

Iceberg marul, ızgara tavuk dilimleri, kruton, kiraz domates, parmesan ve sezar sos ile

Kaya koruğu, çıtır patlıcan, narenciye sos ile dinlendirilmiş lakerda, deniz kestanesi püresi ve doğal zeytinyağı ile

MENÜLERİMİZ TEK KULLANIMLIKTIR.

SALATALAR

ARA SICAKLAR
17. SARIMSAKLI EKMEK

42 TL

18. FALAFEL

84 TL

19. BİRA TABAĞI

120 TL

20. ŞARAP SOSLU MİDYE

110TL

21. JUMBO KARİDES TAVA (lütfen fiyat bilgisi alınız)

KG

22. KALAMAR TAVA

120 TL

23. BABY KALAMAR IZGARA

140 TL

24. BABY KALAMAR DOLMA

160 TL

25. TERLETİLMİŞ PIRASAYA SARILI KARİDES

160 TL

26. SOYA SOSLU BUHARDA AHTAPOT

160TL

Sarımsaklı tereyağı ile kızartılmış çıtır ekmek dilimleri üzerine eritilmiş mozeralla peyniri ile
Kızarmış baharatlı nohut köfteleri, humus ve micro filizler ile
Çıtır karides, kokoreç topları, isli sosis, peynir topları ve mor patates
Midye, beyaz şarap, sarımsak , gorgonzola ve krema ile
Özel toprak güveçte karides, tereyağı, sarımsak ve özel baharatlar ile
Kızarmış pane kalamar halkaları, tartar sos ile
Doğal zeytinyağı ile marine edilmiş ızgara baby kalamar
Sambuca ile flambe edilmiş, karides, enginar, kereviz, havuç, kalamata zeytin,
dereotu dolgulu ızgara baby kalamar
Terletilmiş pırasaya sarılı tereyağ ile mantolanmış karides köftes, mandalina jus ve mandalina köpüğü ile
Buharda pişirilmiş ahtapot, soya sosu, kırmızı şarap, sarımsak, kiraz domates ve baby patates

TÜRK MUTFAĞI
27. TAVUK ŞAŞLIK

120 TL

28. DANA ŞAŞLIK

160TL

29. ÇÖKERTME KEBAP

160 TL

30. FISTIK KAPLAMALI KUZU PİRZOLA

190 TL

31. KUZU İNCİK

190TL

Özel sosuyla marine edilmiş şişte tavuk parçaları, arpa şehriye pilavı ve ızgara mevsim sebzeleri ile
Özel sosuyla marine edilmiş şişte dana parçaları, arpa şehriye pilavı ve ızgara mevsim sebzeleri ile
Çıtır kibrit patates kızartması üzerinde yoğurt, özel domates sos, ızgara bonfile dilimleri ve tereyağı
Taze baharatlarla ve yeni hasat antep fıstığı ile kaplanmış kuzu pirzola, dövme düğün keşkek ile
Keçi peynirli patlıcan beğendi yatağında kuzu incik
Özel toprak testi içerisinde kuşbaşı (dana bonfile veya tavuk) parçaları, arpacık soğan,
sarımsak, yeşil biber, geleneksel Türk baharatları ve domates sos ile
Patates graten ve iç pilav ile servis edilir

Dana

360 TL

Tavuk

280 TL

33. SICAK ET TABAĞI (2 KİŞİLİK)

490 TL

34. KUZU KAFES (2 KİŞİLİK)

560 TL

Kuzu küşleme, Lokum Bonfile, Kaşarlı kasap köfte ve Tavuk Şaşlık
Köz patlıcan sos, baby patates ve ızgara mevsim sebzeleri ile
Arjantin ızgarada yüksek meşe ateşiyle pişirilen kuzu kafes, iç pilav ile

MENÜLERİMİZ TEK KULLANIMLIKTIR.

32. TESTİ KEBAP (2 KİŞİLİK)

STEAK HOUSE
35. NATURAL FILLET STEAK 200GR

170TL

36. LOKUM STEAK 200GR

190TL

37. ANTRİKOT 350GR

240 TL

38. TEKSAS BRİSKET 350GR

240 TL

39. T-BONE (DRY AGED) 400 GR

260 TL

40. TOMAHAWK (DRY AGED) 500 GR

280TL

41. ARJANTİN FILLET STEAK 400GR

280TL

42. ŞATO BİRYAN 550 GR (2 Kişilik)

540TL

43. ASADO (2 Kişilik)

560 TL

Trüflü mor patates, kuşkonmaz, mevsim sebzeleri ile

Patlıcan beğendi yatağında lokum bonfile, mor patates ile

28-33 gün arası kuru dinlendirme (dry aged) yapılmıştır.
Baby patates, ıspanak sote ve istiridye mantarı ile

Teksas usulü doğal meşe ve kiraz ile 22 saat tütsülenmiş Brisket
Orman meyveleri jus ve patates püresi ile

28-33 gün arası kuru dinlendirme (dry aged) yapılmıştır.
Baby patates, ıspanak sote ve istiridye mantarı ile

28-33 gün arası kuru dinlendirme (dry aged) yapılmıştır.
Baby patates, ıspanak sote ve istiridye mantarı ile

28-33 gün arası kuru dinlendirme (dry aged) yapılmıştır.
Baby patates, ıspanak sote ve istiridye mantarı ile

Üç çeşit sos,
Baby patates, ıspanak sote ve istiridye mantarı ile

Asado tekniği ile pişirilmiş dana kaburga
konfi baby patates, mantarlı ıspanak sote ile

44. BİBERLİ STEAK 200 GR

180 TL

45. MANTARLI STEAK 200GR

180TL

46. STEAK BEARNAISE 200GR

180TL

47. STEAK BORDLAISE 200 GR

180 TL

Dana bonfile, tane karabiberli pepper sos ile
Trüflü mor patates, kuşkonmaz, mevsim sebzeleri ile

Dana bonfile, kremalı mantar sos ile
Trüflü mor patates, kuşkonmaz, mevsim sebzeleri ile

Dana bonfile, bearnaise sos ile
Trüflü mor patates, kuşkonmaz, mevsim sebzeleri ile

Dana Bonfile, bordlaise (kırmızı şarap) sos ile
Trüflü mor patates, kuşkonmaz, mevsim sebzeleri ile

MENÜLERİMİZ TEK KULLANIMLIKTIR.

SOSLU STEAKLER

TAVUK & ÖRDEK YEMEKLERİ
48. TAVUK KÖRİ

120 TL

49. TAVUK SARMA

120 TL

50. TAI USULÜ TAVUK TENDORİ

120 TL

51. TAVUK ŞİNİTZEL

120 TL

52. ÖRDEK KONFİT

240TL

Kuşbaşı tavuk parçaları, soğan, yeşil biber, köri paste, köri baharatı ve krema
Patates graten ve mevsim sebzeleri ile

Tavuk fileto içeresinde sotelenmiş ıspanak ve dil peyniri
Patates graten ve mevsim sebzeleri ile

Tatlı baharatlı Tai sos ile marine edilmiş tavuk külbastı, ılık kinoa salatası ile

Kızarmış pane tavuk fileto, tereyağı ve limon dilimi
Ev yapımı patates salatası, akdeniz yeşillikleri,keş peyniri ve trüflü mayonez ile

Konfit tekniği ile pişirilmiş ördek, karamelize şeftali, ananas, yeşil elma ve vişne jus ile

DENİZ MAHSULLERİ
53. KAYA LEVREĞİ BISQUE SOS İLE

190TL

54. DENİZ BÖRÜLCESİ YATAĞINDA KILIÇ BALIĞI

190TL

55. LEMON BUTTER SOSLU SOMON

190 TL

56. ŞAMPANYA SOSLU SOMON

220TL

57. ISTAKOZ (lütfen fiyat bilgisi alınız)

KG

58. JUMBO KARİDES (lütfen fiyat bilgisi alınız)

KG

59. İSTİRİDYE (lütfen fiyat bilgisi alınız)

ADET

60. GÜNÜN BALIĞI (lütfen fiyat bilgisi alınız)

KG

Izgara kaya levreği fileto, bisque sos, sote mini sebzeler, kereviz püresi ve limon köpüğü ile

Deniz börülcesi yatağında ızgara kılıç balığı

Sous vide tekniği işe pişirilmiş somon, lemon butter sos, ızgara mango,
sote mini sebzeler ve baby patates ile

Sous vide tekniği ile pişirilmiş somon, şampanyalı safran sos, somon havyarı,
fırınlanmış ayva ve limon köpüğü ile

61. PACCHERI POMODORO

95 TL

62. FETTUCCINE ALFREDO

110 TL

63. LINGUINI DI MARE

140TL

Bahçe kiraz domates, fesleğen, sarımsak, zeytinyağ ve parmesan ile

Jülyen tavuk dilimleri, mantar, sarımsak, fesleğen, krema ve parmesan peyniri ile

Akdeniz karides, siyah midye, kalamar,
beyaz şarap ile flambe edilmiş tatlı bahçe domates ve taze baharatlar

MENÜLERİMİZ TEK KULLANIMLIKTIR.

MAKARNALAR

