SKYLIGHT RESTAURANT
MENU

BAŞLANGIÇ
STARTER
Mozzarella Caprese
Domates, mozzarella, fesleğen ve zeytin
Mozzarella Caprese
Tomato, mozzarella, basil and olives
Roka Salatası
Parmesan peyniri ve balzamik sos
Arugula Salad
Parmigiano reggiano and balsamic sauce
Yeşil Kuşkonmaz
Bulgur tarator üzerinde hollendez sos ile kızartılmış yeşil kuşkonmaz ve taze taragon
Asparagus
Bulgur tarator, hollandaise sauce, fried asparagus and tarragon
İtalyan Sığır Eti Pastırması
Bresaola, ızgara incir, sıcak kestane keki
Italian Beef Pastrami
Bresaola, grilled figs, warm chestnut muffin
Keçi Peyniri
Izgara sebzeler üzerinde kızarmış keçi peyniri ve balzamik sos
Goat Cheese
Grilled vegetables, grilled goat cheese and balsamic sauce
Karides
Kızarmış karides kekleri, mini patates salatası, aioli sos
Shrimp
Shrimp cakes, potato salad, aioli sauce
Somon
Somon karpaçyosu, mini yeşillik, kaynamış limon ve reçel
Salmon
Salmon carpaccio, seasonal greens, lemon and jam

ÇORBA
SOUP
Balkabağı
Kavrulmuş balkabağı kreması, hindistan cevizi sütü
Pumpkin
Pumpkin cream, coconut milk
Patates ve Pırasa
Taze patates ve pırasa kreması
Potato and Leek
Potato and leek cream
Domates
Kavrulmuş domates ve domatesli ekmek
Tomato
Roasted tomato and tomato bread
Sebze
Mevsim sebzeleri, maş fasulye, fesleğen sos, haşhaşlı grisini
Vegetable
Seasonal vegetables, beans, basil sauce, poppy seeds grissini

Vejetaryan / Vegetarian

Şefin Spesiyali / Chef’s Special

Sağlıklı Seçenekler / Healthy Options
Tüm fiyatlar Türk Lirası’dır ve fiyatlara KDV dahildir. / All prices are in Turkish Lira and include VAT.
Özel diyet ihtiyacınız ya da herhangi bir yiyeceğe alerjiniz varsa lütfen görevli müdür ile görüşünüz.
Please ask to speak to our manager on duty if you have special dietary needs or food allergies.

MAKARNA
PASTA
Keçi Peynirli Ravioli
Domates, kekik ve eski parmesan kreması
Goat Cheese Ravioli
Tomato, thyme and parmagiano reggiano paste

Yaban Mantarlı Tortellini
Sıcak mantar salatası, kremalı dana aroması
Wild Mushrooms Tortellini
Mushroom salad, veal cream

Domatesli Spagetti
Domatesle pişirilmiş spagetti, kekik ve tuzlanmış sığır eti
Tomato Spaghetti
Tomato, thyme and beef

Paccheri
Ağır ateşte kaynatılmış domatesler, fesleğen ve rendelenmiş peccorino peyniri
Paccheri
Tomato, basil and peccorino cheese

RISOTTO
Risotto, kırmızı şarap, çıtır sığır eti yanağı ve kekik
Risotto, red wine, crispy beef cheeks and thyme
Risotto, karides ve ağır ateşte pişirilmiş domates
Risotto, shrimp and stewed tomatoes

Risotto, yaban mantarı ve enginar küreleri
Risotto, wild mushrooms and artichoke

Risotto, kırmızı pancar ve parmesan peyniri
Risotto, red bett and parmigiano reggiano

Vejetaryan / Vegetarian

Şefin Spesiyali / Chef’s Special

Sağlıklı Seçenekler / Healthy Options
Tüm fiyatlar Türk Lirası’dır ve fiyatlara KDV dahildir. / All prices are in Turkish Lira and include VAT.
Özel diyet ihtiyacınız ya da herhangi bir yiyeceğe alerjiniz varsa lütfen görevli müdür ile görüşünüz.
Please ask to speak to our manager on duty if you have special dietary needs or food allergies.

DENİZDEN
FROM THE SEA
Izgara Levrek
Ağır ateşte pişirilmiş rezene, portakallı havuç, füme karnabahar püresi
Grilled Sea Bass
Stewed fennel, orange carrots, smoked cauliflower puree
Somon Fileto Buğulama
Sıcak suda pişirilmiş somon filetosu, haşlanmış midyeler, kereviz ve misket limonu
Steamed Salmon Fillet
Poached salmon fillet, boiled mussels, celery and lime
Kalamar
Tuz, biber, misket limon ve nane
Calamari
Salt, pepper, lime and mint
Izgara Karides Şiş
Izgara jumbo karides, sote sarı patates, bebek sebzeler ve ızgara limon
Grilled Shrimp
Grilled Jumbo shrimp, sauté potatoes, baby vegetables and grilled lemon

KARADAN
FROM THE LAND
Izgara Dana Antrikot
Üçlü patates kızartması ve hollendez sos
Grilled Veal Entrecote
Triple French fries and hollandaise sauce
Bonfile
Sığır filetosu, toz biberli karın gevreği
Steak
Beef tenderloin, ground paprika
Dana Pirzola
Izgara pirzola, kavrulmuş sebzeler ve sichuan biber suyu
Veal Chops
Grilled chops, roasted vegetables and sichuan pepper juice
Dana Lokum
İnce dilimlenmiş ızgara dana bonfile, elma dilimi cheddar peynirli patates
Grilled Veal
Potato wedges and cheddar cheese
Dana Etli Karoloni
Güveçte dana eti, mevsim sebzeleri, kurutulmuş domates sos
Veal Karoloni
Veal, seasonal vegetables, dried tomato sauce
Tavuk Fricassee
Tavuk bud, enginar kalbi, zeytin krema ve baharatlı pilav
Chicken Fricassee
Chicken leg, artichoke, olive cream and spicy rice
Vejetaryan / Vegetarian

Şefin Spesiyali / Chef’s Special

Sağlıklı Seçenekler / Healthy Options
Tüm fiyatlar Türk Lirası’dır ve fiyatlara KDV dahildir. / All prices are in Turkish Lira and include VAT.
Özel diyet ihtiyacınız ya da herhangi bir yiyeceğe alerjiniz varsa lütfen görevli müdür ile görüşünüz.
Please ask to speak to our manager on duty if you have special dietary needs or food allergies.

TÜRK MUTFAĞINDAN SEÇMELER
SELECTION OF TURKISH CUISINE
Tarhana Çorbası
Kurutulmuş ekmekler
Tarhana Soup
Croutons

Türk Meze Tabağı
Dilim pastırma, biberli dana eti, mini yaprak sarma, acılı antep ezme, havuç tarator,
bakla, ezine beyaz peynir, İzmir tulum peynir, lakerda
Turkish Mezze Selection
Pastrami, veal with pepper, mini stuffed wine leaves, hot & spicy tomato
paste, carrot tarator, broad beans, feta cheese, tulum cheese, lakerda

Gavurdağ Salata
Domates, salatalık, kuru soğan, maydanoz, yeşil biber, ceviz içi ve nar ekşisi
Gavurdag Salad
Tomato, cucumber, onion, parsley, green pepper, walnut and sour pomegranate syrup

Mevsim Salata
Rende beyaz peyniri, göbek marul, roka ve limon sos
Seasonal Salad
Feta cheese, lettuce, arugula and lemon

Paçanga Böreği
Yufkaya sarılmış, sotelenmiş pastırma, biber, domates, kuru soğan ve maydanoz
Pacanga Bourek
Deep fried phyllo pastry with pastrami, pepper, tomato, onion and parsley filling

Karides Güveç
Karides, biber, domates, kuru soğan, sarımsak, maydanoz,
taze baharatlar ve kaşar peyniri
Shrimp Casserole
Shrimp, pepper, tomato, onion, garlic, parsley, spices and cheddar cheese

Vejetaryan / Vegetarian

Şefin Spesiyali / Chef’s Special

Sağlıklı Seçenekler / Healthy Options
Tüm fiyatlar Türk Lirası’dır ve fiyatlara KDV dahildir. / All prices are in Turkish Lira and include VAT.
Özel diyet ihtiyacınız ya da herhangi bir yiyeceğe alerjiniz varsa lütfen görevli müdür ile görüşünüz.
Please ask to speak to our manager on duty if you have special dietary needs or food allergies.

TÜRK KÖŞESİ ANA YEMEK
THE MAIN
Uludağ Kebap
Pide üzerinde patlıcan beğendi, bonfile dilimleri,
yoğurt ve tereyağlı domates sos
Uludag Kebab
Eggplant puree on crispy pita, thin slices of beef fillet, yoghurt, butter and tomato sauce

Hünkar Beğendi
Kısık ateşte pişirilmiş dana eti, patlıcan ezmesi ve taze kekik yaprakları
Sultan's Delight
Stewed veal, mashed eggplant and fresh thyme

Yoğurtlu Kebap
Izgara dana madalyon, kuzu pirzola, köfte, tavuk madalyonları, ızgara domates ve biber
Yoghurt Kebab
Grilled beef medallion, lamb chop, meatball, chicken medallion, grilled
tomato and pepper

Kuzu Kavurma
Mantar, arpacık soğan ve patlıcanlı pilav
Roasted Lamb
Mushroom, shallot and rice with eggplant

Vejetaryan / Vegetarian

Şefin Spesiyali / Chef’s Special

Sağlıklı Seçenekler / Healthy Options
Tüm fiyatlar Türk Lirası’dır ve fiyatlara KDV dahildir. / All prices are in Turkish Lira and include VAT.
Özel diyet ihtiyacınız ya da herhangi bir yiyeceğe alerjiniz varsa lütfen görevli müdür ile görüşünüz.
Please ask to speak to our manager on duty if you have special dietary needs or food allergies.

TATLI
DESSERT
Elmalı Crumble
Vanilya dondurma ve böğürtlen sos
Apple Crumble
Vanilla ice cream and blackberry sauce
Ilık Kestaneli Sufle
Kesme dondurma ve hindistan cevizi
Warm Chestnut Souffle
Ice cream and coconut
Ananas Parfe
Taze ananas ve egzotik meyveler
Pineapple Parfait
Fresh pineapple and exotic fruits
Armut Tatlısı
Kaymak ve kızarmış bademler
Pear Dessert
White cream and almonds
Baklava Tabağı
Cevizli baklava, fıstıklı sarma, taze süt kaymağı
Baklava Selection
Walnut baklava, pistachio rolls, white cream
Meyve Tabağı
Mevsim meyveleri ve dondurma
Fruits
Seasonal fruits and ice cream

Yerli ve Yabancı Peynir Tabağı
Grissini ve bal
Local and International Cheese Selection
Grissini and honey

Vejetaryan / Vegetarian

Şefin Spesiyali / Chef’s Special

Sağlıklı Seçenekler / Healthy Options
Tüm fiyatlar Türk Lirası’dır ve fiyatlara KDV dahildir. / All prices are in Turkish Lira and include VAT.
Özel diyet ihtiyacınız ya da herhangi bir yiyeceğe alerjiniz varsa lütfen görevli müdür ile görüşünüz.
Please ask to speak to our manager on duty if you have special dietary needs or food allergies.

