BAŞLANGIÇLAR
domates çorbası

SALATA
bahçevan
domates, salatalık, marul, roka

günün çorbası

mevsim
ege mezelerinden tadımlıklar
mevsimin zeytinyağlı tabağı
peynir çeşitleri

iceberg marul, kırmızı lahana, rende havuç

caprese

taze mozzarella & domates dilimleri
pesto soslu ızgara kabak-patlıcan

caesar

dana carpaccio

siyah zeytin, kapari & parmesan

boğaziçi lakerdası

marul salatası
parmesan & kruton

grek

kırmızı soğan & yumurta

füme norveç somonu
salatalık-dereotu salatası

sirke soslu domates-salatalık &
kırmızı soğan salatası, beyaz peynir

marin medley

enginar çanağında deniz mahsulleri kokteyli

soyalı sebzeli-yengeç bacaklı spring roll

ızgara piliç ile
sote karides ile
ızgara bonfile ile

çöpte ızgara veya tava kalamar
deniz mahsulleri güveç
karides scampi

ANA YEMEKLER
ızgara dövülmemiş dana bonfile
boeuf stroganoff

BONJOUR
NOSTALJI
kremalı tavuk çorbası

bonjour kebap

mayonezli patates salatası
ızgara kuzu sırtı

wiener veya piliç schnitzel

akdeniz kuzu
kuru domates, baby enginar & siyah zeytin

teriyaki somon fileto
pane levrek imperial
kremalı enginar sos

fırında levrek fileto
tereyağı-sarımsak sos

çipura en papilotte
piliç “kordon” bleu
piliç but brochette
spaghetti bolognese
penne primavera
penne arrabiatta

TATLI
mevsimin meyveleri
kabak tatlısı
ayva tatlısı
profiterol
sakız muhallebisi
krem karamel
fırın sütlaç
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ŞARAP LİSTESİ
KÖPÜKLÜ

KIRMIZI

kayra leona buble

kayra leona merlot

kayra cameo rosé

kayra leona cabernet sauvignon

kayra cameo d’oro

kayra leona merlot-kalecik karası
kayra leona shiraz-öküzgözü

BEYAZ

kayra terra öküzgözü-boğazkere

kayra leona narince-chardonnay

kayra terra kalecik karası

kayra leona sauvignon blanc

kayra terra shiraz

kayra terra sauvignon blanc
kayra terra de france sauvignon blanc
kayra terra california chardonnay
kayra vintage chardonnay

kayra terra de france pinot noir
kayra vintage shiraz
kayra vintage merlot
kayra vintage öküzgözü

ROZE

kayra vintage boğazkere
kayra vintage cabernet sauvignon

kayra leona blush
kayra terra kalecik karası roze

BİRA

RAKI
efe

70cl
35cl
20cl
5cl

yeni

70cl
35cl
20cl
5cl

tekirdağ

70cl
35cl
20cl
5cl

efes pilsen - light - dark

gusta - gusta dark
mariachi - mariachi black
miller - becks
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