BAŞLANGIÇLAR

KARA

Günün çorbası

28

Kremalı sebze çorbası

32

Kendi yorumumuzla hazırlanmış mevsim
kök sebzeleri ve “maltagliati” makarnası ile

69

Fasulye ‘veloute’
Istakoz, çıtır dana pastırması, maydanoz yağı
ve ‘bisque’ kıtırı ile

Akdeniz yeşillikleri salatası
Körpe patates, rokfor peyniri, portakal ve kavrulmuş
badem, Dijon hardallı kişniş vinaigrette ile

‘Manzara’ Sezar salatası

,“

54

59
72

Dinlendirilmiş kemikli antrikot 450 gr

145

Marine edilmiş kuzu pirzola

110

yakılmış adaçaylı tereyağ, tavuk suyu ve
“pecorino Romano” ile

Karides ve yengeç “caserecce” 95
Misket limon, acı biber, “mascarpone” peyniri,
kişniş pesto ve kavrulmuş fındık ile

Tavada kızarmış deniz tarağı ve 85
karnabaharlı ‘risotto’
Frenk soğanı ile

DENİZ

Yaban mantarlı risotto 120

Trüf mantarı, mascarpone ve trüf yağı ile

92

“ratatouille” sebzeler ve hindistan cevizi bisk ile

PİZZA & PİDE

89

Fırınlanmış çipura

86

Margherita 45

Kabak ve nane ile doldurulmuş,
bebek patates ve yaban yeşillikleri ile

domates, mozzarella ve fesleğen

74

Bianca 49
Parmesan kreması, ricotta,
ıspanak ve enginar

KÜMES
78

Balık ‘brandade’, kızartılmış jumbo karides,
kalamar, somon ve tarama sosu ile

Ev yapımı somon ‘Gravlax’

115

Levrek fileto a la planca

Palamut lakerda, karnıbahar turşusu,
siyah sarımsak püresi ve mikro
yeşillikler ile

Balıkçı sepeti

Marine edilmiş dana madalyonları

Ispanak ve ev yapımı “ricotta” ravioli 67

Buharda pişirilmiş kış sebzeleri ile

Yabani pirinç, akçaağaç şurubu sosu ve
acılı mango püresi ile

‘Sous vide’ yöntemi ile pişirilmiş
ızgara pırasa

70

Acı biber ve sarımsak ile marine edilmiş
Jumbo karidesler

Kiraz domates, “brie” peyniri, cennet hurması,
turp ve narenciye vinaigrette ile

Fırınlanmış ördek ve elma salatası

Kasabımızın özel köftesi

48

Limon ve kekik ile marine edilmiş tavuk,
‘‘focaccia” ekmeği ve kıtır parmesan ile

Semizotu ve roka salatası

MAKARNA
& RISOTTO

Aşağıdaki bütün ürünler, patates kızartması, domatesli
pesto ve sotelenmiş yeşillikler ile servis edilmektedir.
Lütfen özel soslarımızdan birini seçiniz:
‘cimicurri’, ‘béarnaise’, kremalı karabiber ve ‘demi-glace’

67

Yaban turpu kreması, salatalık turşusu, kapari,
kırmızı soğan, pancar ve buğday kıtırı ile

Ördek göğüs konfi
Füme elma püresi, körili mısır, haşlanmış marul,
yasemin çayı ve ördek sos ile

Yoğurt ve misket limon marineli
tavuk şiş

Tavuk “Jambalaya” 65
Domates “Alfredo” sos, kajun tavuk,
karides, sosis, kırmızı ve yeşil biber,
soğan ve cheddar peyniri

87

Mozarella pide 42
Taze ve eski kaşar

68

Oryantal pizza ve58pastırma

Ilık bulgur tabule, humus ve
hardal sos ile

Sucuk, pastırma, domates sos, biber,
kaşar peyniri ve yumurta

Mozzarella ve ızgara sebze pide 46

COĞRAFYAMIZDAN
LEZZETLER

Gravyer peyniri ve baharatlı “polenta”
30

Siyah kinoa, brokoli ve sote pazı ile

Hünkar beğendi

72

Kuşkonmaz, ızgara mısır ekmeği,
poşe organik yumurta ve otlu vinaigrette ile

Güveçte pişirilmiş kuzu küpleri ve patlıcan püresi ile

Urfa Kebab

Klasik burger
Twist
Özel hazırlanmış dana köfte, Rus salatası, karamelize
soğan, cheddar, domates ve marul ile

Akdeniz
Özel hazırlanmış kuzu köfte, Ezine beyaz peynir,
kurutulmuş domatesli pesto ve haydari sos

Mantar tajin

61
58

ACELENİZ Mİ VAR?

74

Geleneksel mercimek çorbası veya
günün çorbası

KÜÇÜK
LEZZETLER

BURGER &
PATATES
Turşu, marul, domates, “brioche” ekmeği ile

Köz patlıcanlı pide 53
Keçi peyniri ve taze baharatlar ile

Ezogelin çorbası

Pide, bulgur pilavı, ızgara domates ve biber,
haydari sos ile

Ceviz pesto ile

VEJETERYAN

Patates püresi

Klasik Sezar salatası,
çıtır ekmek ile
17

Kekikli tereyağı ve deniz tuzu ile

70
76

El yapımı patates kızartması

16

Körpe roka salatası

15

Parmesan ile

Haşlanmış kabak ve havuç
75

17

Kavrulmuş badem ve limon yağı ile

Geleneksel Türk pilavı

18

Defne yaprağı ile

Bulgur Pilavı

15

Domates ve biber ile

Fiyatlar TL olarak belirtilmiştir, KDV dahildir.
Diyet yapan ya da besin alerjisi olan misafirlerimiz detaylı bilgi için Restaurant müdürümüze danışabilirler.

Sakız aromalı sütlaç,
çikolatalı sorbe ile
110

