
·ARNAVUTKÖY
·AVCILAR
·BEYKOZ KORU
·BEYKOZ SAHİL
·CİHANGİR
·ÇAMLICA
·DENİZKÖŞK
·DRAGOS
·FETHİPAŞA
·FLORYA

·GÖZDAĞI
·GÜNGÖREN

·GAZİ

·HALİÇ
·İSTİNYE
·KASIMPAŞA
·KÜÇÜKÇEKMECE
·SAFATEPESİ
·SULTANBEYLİ
·YAKUPLU
·1453 ÇIRPICI



12,00 

16,00 

12,00 

12,00 

12,00 

Alerjen ürünler siyah renk ile belirtilmiştir.

Çorbalar

Salatalar

Types of Soup

Salads

Günün Çorbası / Soup of the day...................................................
Türk mutfağından leziz çorba çeşitleri... (90-200 Kalori) 

(280 Kalori) 

Glüten, süt ürünü.

Çoban Salata  / Shepherd's salad...................................................
Salatalık, domates, sivri biber, maydanoz, zeytinyağı ve sos çeşitleri ile... (24 Kalori) 

Mevsim Salata  / Seasonal salad....................................................
Göbek salata, roka, havuç, domates, salatalık, akdeniz yeşilliği, maydanoz, kırmızı lahana ve sos çeşitleri ile...(27 Kalori) 

Söğüş Salata  / Tomato and cucumber salad.................................
Domates, salatalık, maydanoz, sivri biber ve Akdeniz yeşilliği ile... (25 Kalori) 

24,00 

18,00 

30,00 

Hellim Peynirli Salata / Halloumi cheese salad..........................
Özel salata sosu ile hazırlanmış salata, ızgara kızartılmış hellim peynirleri eşliğinde...(605 Kalori) 

Piliç Etli Salata / Chicken salad......................................................
Özel salata sosu ile hazırlanmış salata, ızgarada kızartılmış piliç eşliğinde... (400 Kalori) 

Kırmızı Etli Salata  / Meat salad...................................................
Özel salata sosu ile hazırlanmış salata, ızgara bonfile eşliğinde... (477 Kalori) 

Balık Çorbası / Fish soup.................................................................
Balık, tereyağ, mantar, sebze, baharat ve krema ile çok özel bir sunum...

Glüten, süt ürünü, kereviz.

Yemek servis saatleri hafta içi 12.00 ile 23.00
hafta sonu 13.00 ile 23.00 arasındadır.
Kişi başı 2    kuver ücreti alınmaktadır.



 

15,00

15,00

16,00

10,00

12,00 

15,00 

45,00 

15,00

15,00

15,00

20,00

Glüten, süt ürünü.

Glüten, yumurta, süt ürünü.

Kereviz, dolmalık fıstık.

Biber Dolma  / Stuffed peppers......................................................
Mevsim yeşillikleri, dilim limon ve domates eşliğinde... (268 Kalori) 

Soslu Patlıcan / Sauced aubergine................................................
Küp kızartılmış patlıcan, özel domates sosu ile... (178 kalori) 

Enginar / Artichoke..........................................................................
Havuç, soğan, patates, bezelye, limon ve dereotu eşliğinde enginar... (170 kalori) 

Taze Fasulye / Green beans............................................................
Dilim limon, domates ve mevsim yeşillikleri eşliğinde taze fasulye... (138 kalori) 

Yaprak Sarma / Rice - stuffed vine leaves.......................................
Mevsim yeşillikleri, dilimlenmiş limon ile... (346 kalori) 

Zeytinyağlı Tabağı / Assorted olive oil dish platter......................
Soslu patlıcan, enginar, biber dolma, taze fasulye mevsim yeşillikleri ve dilim limon ile... (362 kalori) 

Patates Tava / Fresh fries..............................................................
Altın sarısı yağda kızarmış elma dilim patates... (317 kalori) 

Paçanga Böreği / Pastrami pastry................................................
Pastırma ve kaşar peynirli çıtır yufka böreği... (645 kalori) 

Mantar Graten / Mushroom gratin...............................................
Tereyağında baharatla sotelenmiş, kaşar peyniri ile gratine edilmiş, toprak güveçte mantar... (390 kalori) 

Mantar Kavurma / Fried mushrooms..........................................
Tereyağında domates, biber, soğan ile sotelenmiş mantar...  (269 kalori) 

Julyen Dil Balığı / Julienne sole fish..............................................
Yağda kızartılmış dil balığı. Tarator sos ile servis edilir...  (492 kalori) 

Zeytinyağlılar
Olive Oil Dishes

Ara Sıcaklar
Hot Appetizers

Alerjen ürünler siyah renk ile belirtilmiştir.



78,00 

78,00 

78,00 

95,00 

125,00 

58,00 

130,00 

155,00 

135,00 

95,00 

Glüten.

Glüten, süt ürünü, kereviz.

Glüten.

Glüten, yumurta.

Glüten.

Glüten.

Glüten.

Çipura Izgara 550 - 650 gr. / Grilled sea bream 550 - 650 gr...........
Roka, kırmızı soğan, maydanoz ve limon eşliğinde ızgara çipura... (320 Kalori) 

Çipura Izgara 300 - 350 gr. / Grilled sea bream 300 - 350 gr.............
Roka, kırmızı soğan, maydanoz ve limon eşliğinde ızgara çipura... (185 Kalori) 

Mezgit Tava / Fried whiting fish..................................................................
Cevizli tartar sos eşliğinde tavada pişirilmiş mezgit... (416 Kalori) 

Fesleğen Soslu Somon Izgara / Pan Seared Salmon.....................
Izgara edilmiş somon. Fesleğen sos, roka, turp ve tahin helvası eşliğinde... (896 Kalori) 

Levrek Fileto / Sea bass fifled.....................................................................
Roka, kırmızı soğan, kıvırcık salata ve limon eşliğinde ızgara levrek... (166 Kalori) 

Levrek Izgara 550 - 650 gr. / Grilled sea bass 500 - 650 gr.............
Roka, kırmızı soğan, kıvırcık salata ve limon eşliğinde ızgara levrek... (308 Kalori) 

Levrek Izgara 300 - 350 gr. / Grilled sea bass 300 - 350 gr................
Roka, kırmızı soğan, kıvırcık salata ve limon eşliğinde ızgara levrek... (154 Kalori) 

Kiremitte Levrek / Sea bass on the clay tile ...........................................
Kiremitte kaşar peyniri ile gratine edilmiş, mantar, biber, fesleğen, taze soğan ve tereyağı ile soslandırılmış levrek... (318 Kalori) 

Somon Izgara / Broiled salmon steak ....................................................
Roka, kırmızı soğan, kıvırcık salata ve limon eşliğinde ızgara somon... (216 Kalori) 

Dil Balığı Izgara / Grilled sole fish .............................................................

Somon Kavurma / Baked Salmon ...........................................................

Izgara edilmiş dil balığı. Mevsim yeşillikleri eşliğinde... (168 Kalori) 

95,00 

İstavrit / Horse mackerel 

Sotelenmiş renkli biberler, mantar ve soğan eşliğinde güveçte somon kavurma... (654 Kalori) 

(240 Kalori) (416 Kalori) 

(146 Kalori) 

(232 Kalori) 

(160 Kalori) 

Balık Çeşitleri
Types of Fish

Mevsim Balıkları
Seasonal Fish

Mezgit / Whiting fish 

Sarıkanat / Blue fish Tekir / Red mullet

(212 Kalori) Palamut / Bonito Lüfer / Loufer

Glüten.
(410 Kalori) Hamsi Tava / Fried anchovies

Alerjen ürünler siyah renk ile belirtilmiştir.



38,00 

40,00 

35,00 

35,00 

35,00 

96,00 

99,00 

98,00 

68,00 

55,00 

Glüten, süt ve süt ürünü.

Soya, süt ürünü.

Soya, glüten, süt ve süt ürünü.

Glüten.

Glüten, süt ürünü.

Soya, süt ürünü.

Süt ürünü.

Köfte Izgara / Grilled meatballs....................................................

/ Grilled meatballs with cheese................

(648 Kalori) 

(728 Kalori) 

Piliç Izgara / Chicken shish...............................................................
(420 Kalori) 

/ Chicken julienne with eggplant peree.......
(520 Kalori) 

Bonfile  / Veal Fillet............................................................................
(521 Kalori) 

/ Veal fillet with Turkish cheese...............................
(664 Kalori) 

/ Steak fillet julienne with eggplant peree......
(619 Kalori) 

/ Shepherd's roasting.............................................................
(590 Kalori) 

/ Mixed grill...................................................................................
(595 Kalori) 

/ Roasting chicken...................................................

(549 Kalori) 

Izgaralar & Kavurmalar
Types of Grill Dishes

Alerjen ürünler siyah r r tir.



 

13,00

15,00

13,00

13,00

17,00

13,00

15,00

10,00

15,00

18,00

 

6,50

12,00  

6,50 

4,00  

4,50  

5,00 

3,50

11,00 

10,00 

13,00 

Sütlaç  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Ayran 

 

 

 

1,50 Su 

Alerjen ürünler yah r r t
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