A’LA CARTE
MENU

ÇORBALAR
GÜNÜN ÇORBASI
Çorbaya göre özel garnitür

BAL KABAKLI KARİDES ÇORBA
Kereviz ve baharatlı Melba tost ekmeği ile

MINESTRONE
Taze mevsim sebzeleri ile

SOĞUK BAŞLANGIÇLAR
FUME SOMON
Avokado mus, focaccio crostini, fırınlanmış pancar, sızma zeytinyağı

DANA CARPACCIO
Parmesan peynir, soğan marmelatı ve dijon hardal sos ile

CARPACCIO TRIO
Kalamar, somon gravlaks, ahtapot, körpe yeşillikler, salatalık dilimleri, fesleğen-zeytinyağı sos ile

PEYNİR TABAĞI İTHAL
Rokfor, edam, parmesan, ezine, bergama tulum, dil, isli çerkez peyniri, kuru meyveler, ceviz, grissini

FUME ÖRDEK GÖĞSÜ
Avokado, çatni, ballı hardal sos

SICAK BAŞLANGIÇLAR
AHTAPOT BACAĞI IZGARA
Diş sarımsak, çeri domates, cin biberi, balzamik sos ile

KADAYIFA SARILI ÇITIR KARİDES VE BAHARATLI YENGEÇ KEK
Baharatlı yengeç kek, ballı balzamik çektirmesi ile

DENİZ MAHSULLERİ BOHÇA
İstiridye mantarlı tel safran sos ile

KARİDES TAVA
Taze baharatlar ile

KUŞKONMAZ GRATEN
Gratine edilmiş kuşkonmaz, beşamel sos ile

KEÇİ PEYNİRLİ TARTOLET
Kekikli konkase domates, akdeniz yeşillikleri, napoliten sos ile

SALATALAR
KIZARTILMIŞ KEÇİ PEYNİRİ SALATASI
Karamelize ceviz, kurutulmuş domates, fesleğenli limon sos ile

SEZAR SALATASI
Elle kırılmış marul, ızgara tavuk, parmesan peyniri, çeri domates ve kruton ekmek ile

DENİZ MAHSULLERİ SALATASI
Maskolin yeşillikleri, limon sos ve avokado ile

MASKOLİN SALATA
Krispi biber, salatalık, kırmızı pancar, kavrulmuş güner içi, balzamik sirke sos ile

AKDENİZ SALATA
Akdeniz yeşillikleri, bebek enginar, mozarella peyniri, zeytin ile

KİNOALI HELLİM SALATA
Akdeniz yeşillikleri, üç renk kinoa, hellim peyniri, balzamikli sos ile

MAKARNA & RISOTTO
İSTİRİDYE MANTARLI RISOTTO BRULEE
Kızartılmış parmesan peyniri ile

RIGATONI ALLA NORMA
Konkase sos, ızgara patlıcan, ve mozzarella peyniri ile

DENİZ MAHSULLERİ TAGLIATELLE
Ahtapot, kalamar, karides, fesleğenli krema sos ile

3 RENKLİ TORTELLINI
Tel safran, sote mantar, pesto sos ile

PENNE ARABIATTA
Taze fesleğen ile

ANA YEMEKLER
KÖRPE PİLİÇ
Sebzeler ve tarhun sos eşliğinde

FIRINDA KIZARMIŞ BAHARATLI ÖRDEK
Karamelize armut ve egzotik sos eşliğinde

LOKUM BONFİLE
Patates yatağında bonfile dilimleri, soğan halkaları ile

ŞATOBRİYAN (2 KİŞİLİK)
Taze baharatlar ile marine edilmiş dana bonfile bearnez, dömi glas cafe de paris soslar eşliğinde

ANA YEMEKLER
DALLAS STEAK
Taze baharatlar ile marine edilmiş dana pirzola bearnez, dömi glas cafe de paris soslar eşliğinde

DANA BONFILE IZGARA
Pesto aromalı patates kek ve kuşkonmaz, kırmızı şarap sos ile

KUZU PİRZOLA
Soğanlı patates ezmesi, provencale konyaklı karabiber sosu eşliğinde

GRIDA IZGARA
Tereyağında pişirilmiş kök sebzeler ve fesleğenli limon sos ile

IZGARA LEVREK
Tavada kızarmış patates kek ve limon sos eşliğinde

SOMON FİLETO FESLEĞENLİ
Rezene konfit ve kapari sos ile

TATLILAR
KESTANELİ SICAK KEK
Yeşil çaylı dondurma ile

ILIK ÇİKOLATALI TART
Vanilyalı dondurma ile

FISTIKLI CREM BRULEE
Tropik meyve sorbesi ile

RULO KABAK TATLISI
Kaymak (dondurma) ceviz ezmesi, tahin sos ile

MEYVE TABAĞI
Mevsim Meyveleri

