
a n a  y e m e k

Köri Soslu Tavuk
Sote edilmiş tavuk parçacıkları, renkli biberler, köri sos ve krema yanında pilav, elma dilim patates, 
garnitür

Chili Soslu Tavuk
Izgara but, sweet chili sos, brokoli, elma dilim patates, garnitür

Cajun Finger 
Cajun baharatı ile pane edilmiş tavuk parçaları, honey master sos yanında, elma dilim patates, garnitür

Sebzeli Piliç Dolma  
Mevsim sebzeleri ve kaşar ile doldurulmuş tavuk göğsü ızgarada pişirilir, yanında pilav, patates püresi, 
garnitür

Pesto Soslu Tavuk
Sote edilmiş tavuk parçacıkları, mantar, renkli biberler, krema yanında pilav, pesto sos, elma dilim 
patates, garnitür

Baharatlı Izgara Tavuk
Taze baharatlarla marine edilmiş tavuk göğsü, buğday risotto, elma dilim patates, garnitür

Florida Chicken 
Kemiksiz 2 adet ızgara tavuk but üzerine dana jambon mantar ve eritilmiş taze kaşar peyniri, pilav, elma 
dilim patates, garnitür 

Milano Schinitzel

Chili Soslu Tavuk

Florida Chicken Sebzeli Piliç Dolma



Jerk Chicken 
Özel marine edilmiş fırınlanmış tavuk göğsü, sebzelerle

Chicken Butto
Özel marine edilmiş şişte tavuk but parçaları, buğday risotto, elma dilim patates

Milano Schinitzel 
Pane edilmiş tavuk göğsü, krema mantar sos, eritilmiş kaşar, amerikan salatası, elma dilim patates ve 
garnitür

Arizona Chicken
Izgarada pişirilmiş tavuk dilimleri, renkli biberler, mısır, kişniş, mantar, arpacık soğan, patates püre, 
buğday risotto

Krema Mantar Soslu Tavuk
Izgara tavuk üzerine mantar parçacıkları, eritilmiş cheddar, pilav, patates ve garnitür

Jumbo Chicken
260 gr. ızgara tavuk göğsü, dana jambon, taze kaşar, bbq sos, pilav, garnitür, elma dilim patates

Izgara Ev Köftesi
Izgara köfte, pilav, patates kızartması ve mevsim yeşillikleri

Izgara Hellim Köfte
Ev yapımı hellim peynirli köfteler, pilav, patates kızartması ve mevsim yeşillikleri

Jumbo Chicken

Jerk ChickenIzgara Ev Köftesi

Chicken Butto



Beef Strogonof 
Julyen doğranmış bonfile dilimleri, mantar, turşu, soğan, dömiglas sos, krema, pilav, elma dilim, patates 
ve garnitür

Lokum Bonfile
180 gr. marine edilmiş bonfile dilimleri, patates, sote sebzeler

Mexica Bonfile
180 gr. dana bonfile, meksika fasulyesi, jalepeno biberi, cheddar peyniri, acılı domates sos, pilav, 
patates, sote sebzeler

Cafe De Paris Soslu Bonfile
180 gr. dana dilimlenmiş bonfile, kızarmış parmak patates, cafe de paris sos

Dağ Mantarlı Bonfile
180 gr. dana bonfile mantar çeşitleri, dömiglas sos, pilav, patates, sote sebzeler

California Bonfile 
Kızarmış ince dilim ekmek üzerine 180 gr. dana bonfile, dömiglas sos, krema, pilav, patates, sote 
sebzeler

Izgara Levrek
Roka, mor soğan, akdeniz yeşilliği  

Izgara Somon
Ispanak yatağı, patates püresi, akdeniz yeşilliği

Fish & Chips
Panelenmiş mezgit, tartar sos, elma dilim patates

California Bonfile

Lokum Bonfile

Izgara Somon Izgara Levrek




