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Kadeh Şarap
Glass of Wine

Şişe Şarap
Bottle of Wine

ARTI, Cabernet Sauvignon, Merlot      55 220
Pamukkale
Canlı yakut tonlarında, kiremitsi röfleler de seziliyor. Burunda siyah meyveler, toprak ve 
baharat bukeleri belirgin. Zarif, kadifemsi, yuvarlak ve esnek tanenli, dengeli bir kırmızı.
Deep ruby color. Fruits and toasted aromas and flavours of black berries and green 
pepper with elegant, round and velvety.

ANCYRA, Merlot 55                 220
Kavaklıdere
Karadut, siyah erik ve baharat aromalarıyla zengin, yumuşak tanenleri kalıcı meyve ve 
baharat aromalarıyla çok iyi dengelenmiş, dolgun.
Well balanced and long with sour cherry, blackberry, red plum and intense with red fruits 
aromas.

ANCYRA, Cabernet Sauvignon, Syrah 55                 220
Kavaklıdere
Kırmızı orman meyveleri, kırmızı biber ve baharat aromaları ve olgun tanenleri diri 
asiditesiyle çok iyi dengelenmiş, aroma kalıcılığı yüksek ve dolgun.
Concentrated, well-balanced ripe tannins, pronounced with long lasting flavors with red 
forest fruits, red pepper and spice aromas.

SELECTION, Öküzgözü, Boğazkere 75                300
Kavaklıdere
Kuru kırmızı meyveler ve baharat aromaları ve olgun güçlü tanenleriyle, gövdeli ve uzun, 
meşe fıçıda 9 ay olgunlaştırılmış.
Full-bodied and long with dried red fruits and spice aromas, matured in oak barrels for 9 
months.

EGEO BLEND, Merlot, Syrah, Cabernet Franc 310
Kavaklıdere 
Siyah meyve, baharat ve siyah zeytin notları, olgun tanenleri ile akıcı zengin aromasıyla 
kalıcı, meşe fıçıda 8 ay olgunlaştırılmış.
Black fruit, spicy and black olive aromas, rich and complex flavors, long and persistent, 
matured in oak barrels for 8 months.

KARMA, Syrah, Boğazkere 380
Doluca
Karma Shiraz - Boğazkere, vanilya, kahve, kavrulmuş fındık, kuru erik ve çikolata lezzet ve 
aromalarını çağrıştırıyor.
With its powerful structure and long finish. Karma Shiraz-Boğazkere invokes the aromas of 
vanilla, coffee, roasted hazelnut, dried pulm and chocolate.

Y E R L İ  K I R M I Z I  Ş A R A P L A R
L O C A L  R E D  W I N E S
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L O C A L  R E D  W I N E S

VOURLA, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Boğazkere 350
Urla
Canlı yakut renkli şarap, karışık kırmızı ve siyah orman meyveleri içeren burnunda, tatlı 
baharat ve sedir notlarının yanısıra yeşil zeytin ve dut pestili aromaları ile katmanlılık 
kazanır.
Medium ruby in colour offering lots of bramble, sweet spice and cedry notes White dried 
mulberry and olive aromas join in the background.

SARAFİN, Cabernet Sauvignon 400
Doluca
Cabernet Sauvignon üzümünün kırmızı meyveleri çağrıştıran aromalarının yanı sıra, 
meşede eskimenin verdiği vanilyamsı bukelere sahip Sarafin Cabernet Sauvignon, güçlü, 
gövdeli ve eskitilmeye elverişli bir sek kırmızı şaraptır.
Cabernet Sauvignon invokes the aromas of red berry fruits and the oak-aging lends a 
vanilla bouquet to Sarafin Cabernet Sauvignon, a strong, full bodied dry red wine very 
suitable for aging.

NERO D’AVOLA, Urla Karası 490
Urla
Dolgun yakut renkli şarabın burnundaki canlı erik ve karadut aromalarına eşlik eden 
topraksılık, vanilya ve tatlı baharat çağrışımları katmanlılığını artırır.
Saturated ruby. Exhibits püre and vibrant aramos of plum and black mulberry under a 
frame of earth, vanilla and sweet spice.

PENDORE, Öküzgözü 370
Kavaklıdere
Kırmızı orman meyveleri, olgun tanenleri diri asiditesiyle çok iyi dengelenmiş, derin, uzun 
ve zengin aromaları damakta kalıcı.
Deep with its ripe tannins, full bodied and long with its moderate acidity and rich flavors.

PENDORE, Syrah 430
Kavaklıdere
Olgun siyah meyveler, siyah zeytin ve baharatlar ile zengin, yoğun, olgun tanenleriyle 
derin, dolgun ve uzun, 8 ay meşe fıçıda olgunlaştırılmış.
Concentrated, full-bodied, rich, well-integrated ripe tannins and long with black fruits, 
black olive and spices notes, matured in oak barrels for 8 months.

ALÇITEPE, Cabernet Sauvignon, Shiraz 540
Doluca
Siyah frenk üzümü, menekşe, acı çikolata ve baharat aromaları ile yaklaşık 10 yıl eskitilme 
potansiyeline sahiptir.
Alçıtepe Cabernet Sauvignon Shiraz has a long finish, a balanced and powerful character 
which invokes the aromas of raspbery, black berries, violet, bitter chocolate and spices. It 
can be aged for over 10 years.



VARIENTAL, Cabernet Sauvignon     55 220
Santa Helena, Chile
Taze olgun meyveler, karadutlar ve frenk üzümü, meyvelerle dolu nazik tanenler, uzun bir 
bitiş.
Fresh ripe fruit aromas, blackberries and black currant, gentle tannins, its attack is full of 
fruit with a pleasant finish.

CHIANTI CLASSICO, Sangiovesse, Cabernet Sauvignon  65 260
Castellani, Italy
Meyvemsi , menekşe, kiraz ve yabani meyve notlarına sahip dolgun, yapılı ve tanenli.
Fruity, violet, wild fruit notes combined with intense and tannic structure.

ALPHA (2010), Syrah 495
Montes, Chile
Vanilya, tütün, deri, siyah zeytin, güçlü ve tam gövdeli, yumuşak ve olgun tanenli.
Vanilla, tobacco, leather, black olive, strong and full-bodied, soft and mature tannins.

STARMONT, Merlot, Cabernet Sauvignon 590
Merryvale, Napa Valley, U.S.A.
15 ay Fransız meşe fıçıda eskitilmiş olan bu şarap, orta gövdeli, damakta kalıcı, kompleks 
ve zengin bir yapıya sahiptir. Fıçıdan gelen vanilya, tereyağı, karamel ve çikolata 
kokularının yoğun olarak hissedildiği, bunun yanı sıra, kiraz ve mürdüm eriği gibi meyve 
aromalarının da algılandığı yoğun bir kokuya sahiptir.
Merryvale - Starmont Merlot  has a medium body, complex and rich taste with 
vanilla,butter, caramel and chocolate aromas.

CHATEAUNEUF DU PAPE, Grenache, Syrah, Mourvedre 1.250
Pierre & Rémy Gauthier, France
Katran, siyah zeytin ve kırmızı meyve aromaları ile yoğun, yuvarlak, dengeli, uzun bitişli.
Tar, black olive and red fruit flavors, round tannins, balanced, long finish.

CHATEAU PETRUS GAIA NO:1, Merlot Noir, Cabernet Sauvignon 1.800
Petrus, Bordeux, France
Chateau Petrus Gaia, şaşırtıcı tazeliğe ve olgun  böğürtlen, kiraz, sedir, menekşe ve eriğin 
çekici kokusuna sahiptir. Damakta uzun bir bitişi izleyen aromatik zenginliği vardır. Şarap 
ağırlaştırılmadan tam gövdeli olarak ve tanenleri de güzelce işlenmiş. Muhteşem bir 
Bordeux kalitesi.
Chateau Petrus Gaia No:1 has amazing freshness of flavours and an attractive nose of 
ripe blackberries, cherries, cedar, violets and plums. There is a lovely richness in the mid 
palate followed by a fairly long finish. The wine is full-bodied without being heavy and the 
tannis are beautifully handled. A great Bordeux Superieur.

BAROLO CANNUBI, Nebbiolo  1.905
Michele Chiarlo, Italy
Mentol, karanfil, ardıç ağacı ve baharatlı yumuşak tanen.
Menthol, clove, juniper notes with spicy, soft tannins.

PROFILE, CABERNET SAUVIGNON, Cabernet Franc, Petit Verdot,
Malbec 5.255
Merryvale, Napa Valley, U.S.A.
Bitter çikolata ve siyah zeytinlerle iç içe geçmiş meyan kökü, böğürtlen, ahududu ve erik 
aromaları, balzamik notalar ile vurgulanmıştır. Zengin ve yuvarlak girişi, önemli miktarda 
derinlik ve uzunluğu olan bu şarap için mükemmel ürünü ortaya çıkarmıştır.
Aromas of licorice, blackberry, raspberry and plum are interwoven with dark chocolate and 
black olives and highlighted by balsamic notes. The rich, round entry is the perfect entrée 
to this wine of significant depth and length.
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SELECTION, Narince, Emir      60 240
Kavaklıdere
Beyaz taşlı meyveler, beyaz çiçek notları ile yoğun dengeli ve uzun, 7 ay meşe fıçıda 
olgunlaştırılmış.
Well balanced and long with white fruits, floral notes, matured in oak barrels for 7 months.

EGEO, Chardonnay       70 280
Kavaklıdere
Olgun taşlı meyve ve beyaz çiçek aromaları ile yoğun, yapılı, diri, yağlı ve zarif, meşe 
fıçıda 9 ay olgunlaştırılmıştır.
Ripen stone fruit ve white floral aromas with structure, buttery and elegant, persistent fruit 
aromas, matured in oak barrels for 9 months.

EGEO, Sauvignon Blanc      70 280
Kavaklıdere
Yoğun tropik meyveler, turunç ve olgun taşlı meyveler ile diri asiditeye ve kalıcı meyve 
aromalarına sahip, yağlı ve dengeli.
Well-balanced with persistent flavors, vivid, long and intense with tropical fruits, sour 
orange and stony fruits notes.

SARAFİN, Chardonnay 360
Doluca
Sarafin Chardonnay, 225 litrelik Fransız meşe fıçılardaki fermantasyon ve eskime süresiyle 
birlikte toplam 12 aylık serüveninin sonunda zengin bir buke ve kompleks bir yapı kazanır.
Sarafin Chardonnay has a rich bouquet and complex, lasting flavour on the palate.

SARAFİN, Fumé Blanc       85  340
Doluca
Zengin bir kompleksiteye sahip, gövdeli ve oldukça yumuşak içimli bir şaraptır. Sedir 
ağacı, kavun ve akasya gibi aroma ve bukelerini çağrıştırır.
Sarafin Fume Blanc is a rich yet easy to drink wine showing strong fruity aromas such as 
melon and citrus. The oak is present both on the nose and the palate, helping the long, 
smooth finish.

CÔTES D’AVANOS, Sauvignon Blanc  360
Kavaklıdere
Açık saman sarısı. Burunda turunç, Bodrum mandalinası, misket limonu ve greyfurtu 
andıran narenciyemsi kokular çok yoğun. Ağızda sağlam yapılı, gövdeli ve çelik diriliğinde. 
Yağlı ve kaygan dokulu. Türkiye’nin bugüne dek ürettiği en iyi Sauvignon şaraplarından. 
One of the best Sauvignon ever made in Cappadocia, present very solid aromas with bitter 
orange, tangerine of Bodrum, citrus and grapefruit notes.
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SANCERRE, Sauvignon Blanc 560
Domaine Thomas & Fils, France
Mineral, çimen, ısırgan, altın çilek, gevrek ve aromatik, çarkıfelek, limon kabuğu.
Green notes with minerals, crispy, passion fruit and zesty on the palate.

RESERVA, Sauvignon Blanc      75 300
Vina Maipo, Chile
Canlı, akıcı, serinletici ve meyvemsi bir şaraptır. Parlak yeşil-sarı renkteki bu şarap, 
turunçgiller ve  tropik meyve aromalarını çağrıştırır. 
Vina Maipo - Reserva Sauvignon Blanc, with its refreshing, smooth and fruity character, 
evokes citrus and tropical fruits.

CHABLIS LE CLASSIQUE, Chardonnay   605
Pascal Bouchard, France
Tam gövdeli, dengeli uzun bitiş.
Full-bodied, buttery with long finish.

LE PORTAIL, Chenin Blanc 625
Domaine Champalou, France
Şeftali, kırmızı elma notları ile yoğun, vanilya notları ile dengeli, kompleks, uzun ve dolgun.
Intense peach and red apple notes, well balanced vanilla aromas, complex, long finish.

DUCKHORN, Sauvignon Blanc 1.150
Duckhorn, Napa Valley, U.S.A.
Zengin, kadifemsi bir yapıya sahip olan Duckhorn Sauvignon Blanc, meyvemsi, serinletici 
ve damakta kalıcı bir şaraptır. Greyfurt, portakal çiçeği, şeftali nektarı, ananas, mango ve 
zencefil aromalarını çağrıştırır. 
Duckhorn - Sauvignon Blanc, with its rich velvet structure, known as a fruity wine with 
strong finishing. It evokes grepfrut, orange flower, peach, pineapple and ginger.

CHATEAU PETRUS GAIA, Sauvignon Blanc, Sauvignon Grey 1.550
Petrus, Bordeux, France
Tam gövdeli, narenciye, turunçgil, bazı bitkisel notalar ile meşe etkileşiminden gelen 
vanilya dokunuşları ve güçlü bir mineral bitişi olan özel bir şaraptır. Bu şarap, RP şarap 
tarafından 90 ve üzeri puan ile ödüllendirilmiştir.
Relatively full-bodied citrus fruit and some herbal notes hints of vanilla from oak contact 
and a strong mineral finish. This bottle has been awarded 90 points or above by RP wine 
advocate.



R O Z E  Ş A R A P L A R
R O S E  W I N E S

Y E R L İ  T A T L I  Ş A R A P L A R
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ANCYRA BLUSH, Kalecik Karası     60 240
Kavaklıdere, Turkey
Yoğun kiraz şekerlemesi, ahududu gibi taze kırmızı orman meyvesi aromaları ile damakta 
belirgin ve kalıcı, yuvarlak ve diri.
Intense cotton candy and black forest fruit aromas, crispy and long and round.

EGEO ROZE, Çal Karası, Syrah, Grenache    60 240
Kavaklıdere, Turkey
Frambuaz, çilek, yaban mersini taze kırmızı meyve aromaları ile kalıcılığı yüksek, diri ve 
dolgun.
Vivid and round with pronounced raspberry, strawberry, huckleberry and red fresh fruit 
aromas.

PINOT GRIGIO BLUSH 285
Sartori, Italy
Taze Meyve notları, asitli,canlı, limon notları ile gevrek.
Intense citrus fruits, asidic, and chrispy.

BLUSH BY MONCIGALE, Syrah, Grenache, Cinsault 295
Moncigale, France
Soluk gül pembesi renkte. Burunda frenküzümü ve dağ çileği çağrışımlı kokulara sahip. 
Hafif içimli ve ferahlatıcı, ince yapılı bir roze. Yumuşak ve dengeli.
Silvery pink color. Delicate, fruity, fresh aromas and flavors of strawberries and berries 
with a silky, lively, dryish medium body and a smooth, interesting, medium-length nuts and 
minerals finish with fine, fruit tannins and no oak. A dry, refreshing rosé that will cover a lot 
of bases.

SAFİR DOLUCA       55 220
Doluca
Serinletici, aromatik, canlı ve güçlü bir yapıya sahip olan Safir, hanımeli, bal ve limon 
çiçeği aromalarını çağrıştırıyor.
Having an aromatic, vivid and powerful character, Safir invokes the aromas of 
honeysuckle, honey and lemon flower.

MULIER, MUSCAT (50 cl.) 135
Pamukkale
Açık saman renginde. Burunda turunçgil, gül ve kekik bukeleri belirgin. Zarif, çiçeksi, 
meyvemsi ve bahar rüzgârı gibi uzun.
Medium straw color. Citrus, rose and thyme aromas and flavours of flower and fruit with 
elegant.
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KÖPÜKLÜ ŞARAPLAR ve ŞAMPANYALAR
SPARKLING WINES & CHAMPAGNES

BIANCA, Sultaniye, Sémillion 265
Doluca, Turkey 
Dengeli, meyvemsi ve canlı karakterdedir.
A balanced, fruity and crisp sparkling white dry wine.

ROSALINE, Grenache, Çal Karası  285
Doluca, Turkey
Çilek, gül, nar, frambuaz tat ve aromalarını çağrıştırıyor.
Balanced integrity of rose, strawberry, pomegranate, raspberry notes and aromas.

ALTIN KÖPÜK, Emir 465          
Kavaklıdere, Turkey
Beyaz çiçek, nergis, yasemin ile yağlı, dolgun, mineral notlarıyla dikkat çekici ve zarif.
Elegant, rich flavored, well balanced and long with complex white flowers and yeasty 
aromas.

BORGO SAN LEO PROSECCO 540
Veneto, Italy

MOET & CHANDON 1.060
Champagne, France

MUMM GORDON ROUGE 1.090
Champagne, France

BOLLINGER 1.880
Champagne, France

DOM PERIGNON 3.225
Champagne, France






