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‘good food, good mood’

BAŞLANGIÇ

Deniz Ürünleri Kulesi ( 2 - 4 Kişilik )

Tava Kaz Ciğeri

280

Karides Popcorn (n)

110

greyfurt çektirme, damla sakızı,
f ırınlanmı° ayva püresi, "brioche"
marul, beyaz lahana, susam ya˛ı,
havuç, sarımsaklı mayonez

3950

Maine ıstakoz, "Osetra" havyar 25 g, tiger karides,
Gillerdeau istiridye, Alaska kral yengeç,
Norveç somon & ton sashimi, narenciye aromalı
ponzu sos, acı mignonette sos, taze otlu mayonez

(v) (g)
120
heirloom domatesleri,
gorgonzola peyniri, zenceﬁl-chili sos

karides, kalamar, midye,
domates, sarımsak, fesle˛en

Istakoz "Ther midor"

Deniz Mahsüllü Risotto

140

Or man Mantarlı Risotto

100

Ev Yapımı Cappeletti (n)

100

kalamar mürekkepli tagliatelle, ıstakoz, karides

"Leche de Tigre" Ceviche

(g) 100
ince do˛ranmı° çupra, kırmızı so˛an,
˙ili biberi, kapari, ki°ni°
(n)
Çin lahanası, ˙ili biber, soya sos

90

Meze Tabağı

(v) (n)
günün mezeleri ve zeytinya˛lıları

90

21 gün dinlendirilmi° ribeye, salkım domates,
ev yapımı patates, bordelez sos

Fırında Miso Patlıcan

90

salkım domates, ev yapımı patates, bordelez sos

miso, bal, f renk so˛anı,
susam, ye°illikler

Şarküteri Tabağı

150

Peynir Tabağı

140

hardal, korni°on tur°u
(n)
yerli ve yabancı peynir çe°itleri,
üzüm, reçel, bal, çıtır ekmek

ÇORBA
"Bloody Mar y Gazpacho"

50

Tavuk

45

nane sorbe, kereviz sapı, kruton
sebze ve °ehriye

Ezogelin

45

mercimek, bulgur, baharatlar

Cowboy Ribeye Steak 500 g

320
160

Etli Fajita

(g)
dana bonﬁle, renkli biberler, so˛an,
salsa, ek°i krema, "guacamole"

150

Kuzu Şaşlık

(n)
Antalya piyazı, pilav, acuka,
ızgara domates ve ye°il biber

120

Izgara Ahtapot

(g) (n)
kırmızı fasülye salatası, limon tur°usu sosu,
ek°i krema, ˙ili biber, ki°ni°

140

Kaya Levreği

(g)
narenciye aromalı süzme yo˛urt,
karı°ık ye°illikler ve can eri˛i sos

130

Somon Fileto

120

(g)

(isteğinize göre tavada ya da buharda pişirilmiş)

Spaghetti Bolognese

90

Fettuccine Alfredo

90

Penne Ar rabiata

80

dana kıyması, fesle˛en, parmesan
tavuk, mantar

acılı domates sos, parmesan,
zeytinya˛ı, fesle˛en

TATLI
Antep f ıstı˛ı, tarçınlı dondurma

95

Ye°il salata, pilav,
ızgara domates, ye°il biber

ıspanak, ada çayı, çam f ıstı˛ı,
fesle˛en, ricotta

Kakaolu Sütlü Soğuk Baklava(n) 80

kaya koru˛u otu, domates, zeytin, so˛an,
vanilya - narenciye sos

Izgara Kasap Köfte

karides, kalamar, midye,
parmesan, taze kekik, zerdeçal

parmesan, taze fesle˛en, taze kekik

Izgara Bonfile

Tiramisu

65

Çikolatalı Sufle

65

(alkollü ya da alkolsüz olarak servis edilebilir)

Asya Usulü Tavuk

95

(n)
kızarmı° tavuk parçacıkları,
nori yosunu, kaju f ıstık

vanilyalı dondurma

Kara Or man Pastası

Ev Yapımı Geleneksel Mantı

yo˛urt, domates sos, ceviz, sumak,
kekik, nane, pul biber

SALATA

750

ANA YEMEK

Karides & Tavuk "Gyoza"

(v) (n)

Deniz Mahsüllü Linguine 140

"Golden Sturgeon Osetra" Havyar 25 g 1500
ev yapımı bilini, ek°i krema

Bur rata

MAKARNA
& RİSOTTO

(n)

90

gül lokumu dondurma

(n)

Frambuaz Cheesecake
f rambuaz sorbe

60
60

Glutensiz Çikolatalı Kek (g)(n) 60
vanilyalı dondurma

Teriyaki Bonfile (g)
Toskana "Kale"

80

pancar, greyfurt ve portakal
parçacıkları, mini turp, portakal sos

Lavanta ve Keçi Peyniri
bebek marul, nar,
tarhun otu, çıtır kinoa

(g)

75

(n) (g)
75
karı°ık ye°illik, havuç, mini turp,
avokado, parmesan, kabak çekirde˛i,
kekik - limon sos
(v) (g)
fesle˛en, nane, domates,
salatalık, zeytin, biber, so˛an

70

Sezar

75

Izgara Tavuk ile
Izgara Karides ile

90
100

marul, parmesan, çıtır ekmek

Fırın Sütlaç

(n)
damla sakızı, fındık

Izgara Kuşkonmaz (v)

65

Mac'n Cheese

65

Sotelenmiş Mantarlar

50

Künefe

(n)
70
tel kadayıf, peynir, °erbet, Antep fıstı˛ı

(v)

40

Mevsim Meyveleri Tabağı

80

(v) (g)

40

Dondurma ve Sorbe

(Bir Top)
lütfen servis görevlisine sorunuz.

25

Ev Yapımı Steak Patates

Aioli Soslu Izgara Brokoli

Tıraşlanmış Sebze

Taze Bahçe

GARNİTÜR

110

karı°ık ye°illikler, dilimlenmi° bonﬁle,
brokoli, avokado, susam-zenceﬁl sos

(v) (g) (n)

40

GÜN BOYU
All Time Classic Burger

180 g burger, karamelize so˛an, sotelenmi° mantar,
salatalık tur°usu, çedar peyniri

95

Bratwurst Dana Sosis

95

trüf ve parmesanlı patates kızartması, relish dip, tur°u

Kokoreç "Bao Bun" Sandviç
Mini Adana Kebap

" Falafel "

°algamlı ekmek, domates, biber, çedar, patates

gavurda˛ salatası, kırmızı so˛an, közlenmi° patlıcan

90
80

(v) (n) humus dip, naneli yo˛urt dip, lava°

Herhangi bir özel besin gereksiniminiz veya alerjiniz varsa, görevlilerimiz menüden seçiminizi yaparken sizlere destek olmaktan memnuniyet duyacaktır.
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85

Alkol içerir

(v)-Vejeteryan (g)-Glutensiz (n)-Kuruyemiş

