ATIŞTIRMALIKLAR

ÇORBALAR VE SALATALAR

Domates, ‘bruschetta’ (V)(N)
Enginar & tütsülenmiş patlıcan püre
çıtır ekmek (V)

Mercimek çorbası, kruton ekmek, limon dilimi (V)(GL)

Bira ile marine edilmiş midye tava, ızgara limon

Deniz mahsülleri çorbası, karides, midye
kum midyesi, levrek ve kalamar (GL)

Mantarlı tavuk kroket

Bütün etlerimiz uzmanlar tarafından
Balıkesir bölgesinden özen ile seçilmiştir.
DANA
Lady’s dana bonfile
150gr
Dana bonfile
200gr

Çıtır kalamar, sarımsaklı mayonez ,ızgara limon
Mini köfte, kiraz domatesler, tırnak pide

IZGARALAR

Ilık kinoa salatası, fırınlanmış balkabağı, avokado
taze filizler, hellim peyniri (V)(GL)
Mühürlenmiş ton balığı, poşe yumurta (GL)
Taze ‘burrata’ peyniri, kiraz domates salatası
cevizli roka ‘pesto’ (V)(N)(GL)

Dana antrikot
1kg
2 kişiye önerilir
27 gün dinlendirilmiştir

Firik salatası, beyaz peynir, baharatlı kuzu sırtı

KUZU
Bonfile
250gr

Dana ‘carpaccio’, roka ‘aioli’, bıldırcın yumurtası
arpacık soğan turşusu (GL)

Enginarlı ızgara tavuk salatası, ıspanak
kuşkonmaz, limon sos (GL)

Kafes
300gr

Fırınlanmış deniz tarağı, karnıbahar püresi (GL)

Nohutlu fırınlanmış sebze salatası
brüksel lahana yaprakları ve kapari (V)(GL)

KÜMES HAYVANLARI
Tüm kümes hayvanları anlık pişirilmektedir

Süper salata, ızgara somon, fırınlanmış balkabağı
ıspanak, avokado, kahverengi pirinç, ayçekirdeği
keten tohumu, zeytin, yoğurt sos (GL)

Organik yarım tavuk
380gr
Yunan yoğurdu ile marine edilmiş
organik yarım tavuk

BAŞLANGIÇLAR

Sotelenmiş tavuk ciğeri, nar ekşisi
‘arugula’ salatası (GL)
Fırınlanmış trüf esanslı ‘brie’ peyniri
incir ve elma püresi, ekşi mayalı ‘melba’ (V)
Ton balığı tartar, avokado, kırmızı soğan turşusu (GL)

ANA
YEMEKLER
COCA PIZZA
‘Margherita’, domates, mozarella, fesleğen
Tütsülenmiş somon, krem peyniri
kırmızı soğan ‘confit’, kapari
Fırınlanmış yabani mantarlar
kremalı ıspanak, trüf, ‘arugula’ (V)
Ağır ateşte pişirilmiş dana kaburga, fırınlanmış soğan
mantar, domates ‘chutney’

Ördek yahnili ‘pappardelle’, çam fıstığı(N)
Enginar & ‘porcini’ mantarlı tortellini
parmesan sos (V)
Balsamik ‘glazed’ somon balığı, bezelye’ risotto’
kuşkonmaz, ıspanak salatası (GL)
Ağır ateşte vanilya ile pişirilmiş dana yanağı
nohut püresi, kaz ciğeri ,elma püresi (GL)
Deniz mahsullü spagetti ‘arabiatta’
Dil balığı, misket limon, taze soğan
fırın patates (GL)

Bıldırcın
300gr
Limon ve biberiye ile marine edilmiş ızgara bıldırcın
DENİZ MAHSULLERİ
Jumbo karides
200gr
1 parça, zeytinyağı ve limon suyu ile
marine edilmiş
‘Maine’ istakoz kuyruğu
160gr
Sarımsaklı tereyağı ile pişirilmiştir
Günün balığı
Bütün ızgara
(V) - Vejetaryen (GL) - Glutensiz (N) - Kabuklu yemiş içerir
Sizi rahat ettirebilmemiz için, özel isteklerinizi veya varsa herhangi
bir alerjinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz.
Tüm fiyatlar Türk Lirası olup K.D.V dahildir.

