SOSYAL TABAK 33TL ( COMBO )
Sosis, soğan halkası, mini köfte,
kızarmiş peynir, patates tava

KALAMAR TAVA 23TL
Tarator sos ile servis edilir

200 gr kurutulmuş et, özel yapım
sucuk, rosebeef

PEYNİR TAHTASI 30

TL

DANA CARPACCIO 29TL
Roka, parmesan,Trüf vinegret

ÇITIR KARİDES 30TL
Acı - tatlı soslu
KLASİK

20

TL KIYMA

PEKİN ÖRDEKLİ
ÇITIR ROLL 25TL

TRIO BURGER 33TL

60 g*3 dana burger, peynir burger,
mantar burger, patates tava

Fesleğen, balsamik

ET TAHTASI 39TL

NACHOS

MARGHERITA 26TL

MOZERALLA DOMATES
CAPRESE 24TL
Fesleğen, balsamik

TAHILLI EKMEK ÜZERİ
SOMON 30TL

Füme somon, kapari meyvesi, yeşil salata

MİNİ PİDE 18TL

28

Acı biber sos, avakado salsa

QUESADILLA

CHICKEN FINGERS 20TL

KIYMALI PATSO 30

Patates tava ile servis edilir

ETLİ

DRAFT IZGARA SOSİS 30

FAJITAS

TL

Patates sote, elma chutney, kornişon turşu,

ET

50

TL TAVUK

IZGARA BONFİLE

Hot dog sosisi, avakado salsa, çıtır karamalize
soğan, cheddar peyniri, baget ekmeği ile

Acı biber, Meksika fasulyesi,
cheddar peyniri

STRAGONOFF
ET

SCHNITZEL

TAVUK

43TL STANDART 50TL

Buharda sebze, soğan chutney, patates tava

SUPER DOG 30TL

TL

42

TL

Baharatlı bonfile veya tavuk, soğan, renkli biberler,
avakado salsa, süzme yoğurt, domates salsa

LOKUM

29TL

36

TL COMBO

200 g dana burger, domates, marul,
turşu, karamelize soğan, patates tava

GRAVYERLİ SOSİS 33TL

Patates tava, ballı hardallı sos, peynir sos

Ispanak, kaşar ya da sucuk
TL

DANA BURGER 33TL

50TL TAVUK 34TL

Dana eti veya tavuk, soğan, mantar, krema,
dömi glas sos, patates tava, buharda sebze

33TL DANA 40TL

Patates salatası, havuçlu yoğurt salatası

IZGARA KÖFTE 33TL
DİL BALIĞI SCHNITZEL 29TL
Patates salatası, metro d’hoteltereyağı,
yeşil salata

IZGARA SOMON 40TL

Yeşil mercimekli ıspanak, baby patates,
limonlu sos

SEZAR SALATA 26TL

Izgara tavuk, marul, sezar sos,
parmesan, kruton

AVAKADOLU BUĞDAY
SALATASI 28TL
Fesleğen, portakal, lor peyniri,
kurutulmuş domates, salatalık,
nane, dereotu, maydanoz,
klasik vinaigrette

AVAKADOLU KİNOA
SALATASI 32TL
Kabak, havuç, kırmızı biber
taze soğan, yeşil salata,
zencefilli portakal sos

BONFİLE SALATA 39TL

Kornişon turşu, karamelize soğan,
yer fıstığı, mantar, yeşil salata,
şefin sosu

KITIR PİLİÇ SALATA 27TL

Parmak tavuk, taze patates, taze soğan,
salata harmanı, elma, ballı hardal sos

TAVUK KÜL BASTI 28

TL

Kekikli, buğday pilavı, yeşil mercimekli
sote ıspanak

EGE SALATASI 30TL

Ezine beyaz peynir, domates, nane,
salatalık, siyah ve yeşil zeytin, kırmızı soğan, SPAGHETTI BOLOGNESE 29TL
fesleğen, sivri biber, zeytinyağ, nar ekşisi

FÜME SOMON SALATA 35TL

Kırmızı soğan, kapari, dereotu, taze lor,
yeşil salata, kızarmış tahıllı ekmek, lime sos

DENİZ ÜRÜNLERİ
SALATASI 35TL

Karides, kalamar, midye, kırmızı soğan,
taze patates, kurutulmuş domates,
yeşil salata

Çoban salata, püre

BBQ BURGER 34TL

200 g dana burger, BBQ sos, dana
bacon, çedar peyniri, domates, marul,
turşu, karamelize soğan, patates tava

MEXICAN BURGER 33TL

200 g dana burger, avakado salsa,
Meksika fasulyesi, acılı domates sos,
domates, marul, karamelize soğan,
turşu, patates tava

200 g burger, hellim peyniri, domates,
marul, turşu, karamelize soğan,
patates tava

Ördek, krema sos

VEGAN BURGER 25TL

MUSHROOM 28TL

Karamelize soğan, mantar,
mozzarella, domates, domates sos

FOUR SEASONS 30TL

Mantar, sucuk, kapari çiçeği,
zeytin, renkli biberler, parmesan,
mozzarella, domates sos

ROBESPIERRE 33TL

İnce dilimlenmiş bonfile, dömiglas
sos, mozzarella, domates sos

CALIFORNIA 29TL

Baharatlı tavuk parçaları, köz biber,
kiraz domates, mantar, parmesan,
mozarella, domates sos

AMERICAN HOT 29TL

Sucuk, jalapeno biber, mozzarella,
domates sos

QUATTRO FORMAGGI 30TL
Mozzarella, kimyonlu kaşar, rokfor,
massam, pesto sos

TAZE MOZARELLALI
PİZZA 29TL

Taze mozarella, fesleğen, rozmarin,
cherry domates, domates sos

200 g sebze burger, humus, domates,
domates sos, marul, turşu, karamelize
soğan, patates tava

BONFİLE PENNE 29TL
Kiraz domates, patlıcan, kekik,
mozeralla peyniri

Jülyen doğranmış tavuk, brokoli,
sarımsak, krema

200 g dana burger, mantar, domates,
marul, turşu, karamelize soğan,
patates tava

HELLIM PEYNİRLİ
BURGER 34TL

PEKİN ÖRDEKLİ
EV YAPIMI
TAGLIATELLE 30TL

CHICKEN ALFREDO 23

MANTAR BURGER 33TL

Mozzarella, domates, domates sos

ORMAN MEYVELİ
CRUMBLE 19TL
TL

CHEESE CAKE 19TL

Vanilyalı dondurma ile

Çikolata sos ile
Orman meyvalı veya
çikolata soslu

SICAK ÇİKOLATALI KEK 20TL

GÜNÜN TARTI 19TL

ÇİKOLATALI MUS PASTA 20TL

MOZAİK PASTA 19TL

CRISP

Hafif içimli, “gevrek” ve temiz tatlara sahip ferahlatıcı biralardır.
Renkleri saman sarısından kehribara kadar uzanır.
Ne ile iyi gider? Baharatlı yemekler, hafif balık tercihleri, salata ve lifli sebzeler, sushi ve kızarmış tavuk.

MALTY

Malt tatların ağırlıkta olduğu bu biralardaki tatlı aromalar hemen farkedilir. Hemen hemen hepsinde kavrulmuş hissiyle yoğrulan
fındık, karamel ve meyve tatları almak mümkündür. Renkleri bakırdan koyu kahverengiye kadar uzanır.
Ne ile iyi gider? Pizza, kök sebzeler, pişmiş etler, kümes hayvanları.

HOPS

Lezzetli aromalara ve belirgin bir acılığa sahip biralardır. Odunsu, otsu yoğun tatlar barındırırlar.
Renkleri sarıdan kahverengiye kadar uzanır.
Ne ile iyi gider? Yıllanmış peynirler, tüm kızartmalar, yoğun etler, tatlılar, karışık sandviçler.

BEER
+
FOOD

