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(İki kişilik)

Ezine peyniri, taze kaşar, iki çeşit yöresel peynir, (mevsime göre: örgü, sürk, çeçil, lavaş) salam, jambon, tuzlu yoğurt, zahter-zeytinyağı, iki çeşit ev yapımı reçel (mevsimine göre incir, ceviz, turunç), tahin pekmez, hatay kırık zeytin
salatası, bal tereyağı, domates, salatalık, acuka, sahanda sucuklu yumurta, biberli ekmek, pişi, iki kişilik sınırsız çay ile
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Kahvaltı Tabağı 			

(Tek Kişilik)

Ezine peyniri, kaşar peyniri, çeçil peyniri, salam, sosis, jambon, yumurta, siyah ve
yeşil zeytin, sigara böreği, yumurtalı ekmek, kızarmış hellim, bal, tereyağı, reçel,
domates, salatalık, portakal, tek kişilik sınırsız çay ile

KAHVALTI

08:00 - 14:00

Mini Kahvaltı Tabağı 		
Ezine peynir, taze kaşar, salatalık, domates, yeşil zeytin, siyah zeytin, bal, reçel,
tereyağı, haşlanmış yumurta, bir bardak çay ile

Soslu Sosis
Sote edilmiş sosis domates sos ile güveçte

Balkaymak
Pişi (3 Adet)
Omlet

Sade / Peynirli / Sucuklu / Kavurmalı

Sahanda		

Sade / Peynirli / Sucuklu / Kavurmalı

Menemen		

Sade / Peynirli / Sucuklu / Kavurmalı

Soslu Sosis

Alman Omlet
Rende patates, kaşar peyniri, bacon, yumurta fırılanmış olarak güveçte

Avakado Fit Omlet
1 yumurta sarısı, 6 yumurta beyazı, dana jambon, lor, maydonoz, ıspanak,
avakado, brokoli

Cantık Pizza

Patatesli / Kıymalı / Kavurmalı

Sigara Böreği

(4 adet)

Granola

Menemen

Taze mevsim meyveleri, tercihe göre yoğurt veya süt, yulaf, fındık, creambery, kuru
kayısı, bal

Avakado Fit Omlet

Sahanda Yumurta

ÇORBA
Domates Çorbası
Çavdar ekmeği içinde sunulur

Mercimek Çorbası
Çavdar ekmeği içinde sunulur

BAşLANGIç
Patates Tava
Domates Çorbası

Parmak Dilim / Elma Dilim

Parmesanlı Trüflü Patates Tava
Cheddar Soslu Patates Tava
Soğan Halkası
10 adet soğan halkası asiyende sos ile

Sarımsaklı Ekmek
Sarımsak soslu peynirli kızarmış ekmek

Mozzarella Stick
Asiyende sos ile

Cajun Chicken Basket
Cajun baharatlarıyla panelenmiş tavuk parçacıkları, elma dilim patates, honey muster sos ile

Combo Tabağı

Füme Sosis

Taco Kokoreç
3 adet servis edilir

Cajun Chicken Basket

Nachos Peynirli
Nachos Tavuklu
Combo Tabağı
Cajun baharatlı tavuk şeritleri, parmak patates, soğan halkaları, mozzarella sticks, peynirli
nachos, özel dip sos ile

Bruschetta
3 kızarmış ekmek dilimleri üzerine sarımsak, küp domates, taze fesleğen, zeytinyağı ve parmesan

Füme Sosis
Tütsülenmiş ızgara sosis, salatalık turşusu, chedar sos, parmak patates

Avakado Mozzerella

Bruschetta

Kızarmış ince ekmek üzerinde avakado dilimleri, mozzerella topları, sızma zeytinyağı ile

Dana Carpaccio
İnce dana bonfile dilimleri, roka, parmesan, balsamik glaze

Somon Canape
Üç adet kızarmış ekmek üzerine füme somon dilimleri, roka, kapari, dereotu

Burrata
120 gr. burata peyniri, altında kokteyl domates, yeşillik, pesto ve kızarmış ekmek

Meze Tabağı
İki dilim ezine peyniri, patlıcan salatası, acılı ezme, kabak marin, domates salatalık söğüş

Peynir Tabağı

Peynir Tabağı

Avakado Mozzerella

Somon Canape

SALATA
Akdeniz Salata
Karışık akdeniz yeşillikleri, kaşar peyniri, beyaz peynir, mısır, siyah zeytin, cherry domates, salatalık turp
zeytinyağı limon sos

Tahıl Salata
Mevsim yeşillikleri, yeşil mercimek, frik bulguru, buğday, rende mozzarella, soya filizi, kurutulmuş
domates

Kinoa Salata
Akdeniz Salata

Akdeniz yeşillikleri, kinoa, taze nane, dereotu, taze soğan, kapyabiber, salatalık, nar ekşisi sos

Izgara Tavuk Salata
Akdeniz yeşillikleri, ızgara tavuk dilimleri, chery domates, salatalık, mısır

Tavuklu Sezar Salata
Marul, ızgara tavuk dilimleri, crutons, cherry domates, sezar sos

Cajun Chicken Salata
Akdeniz yeşillikleri, cajun baharatlı panelenmiş tavuk parçaları, rendelenmiş taze kaşar, mısır, domates,
salatalık

Keçi Peynirli Salata
Mevsim yeşilllikleri, kızartılmış keçi peyniri, avokado dilimleri, pancar, siyah zeytin, cherry domates,
mısır, kavrulmuş fındık

Keçi Peynirli Salata

Kinoa Salata

Cunda Salatası

Kinoalı Tavuk Salata
Akdeniz yeşillikleri, ızgara tavuk dilimleri, kinoa, taze nane, dereotu, taze soğan, kapyabiber, salatalık,
nar ekşisi sos

Roast Beef Salata
Roast beef dilimleri, akdeniz yeşillikleri, chery domates, salatalık

Omega 3 Salata
Akdeniz yeşillikleri, ızgara somon avakado dilimleri, kinoa, taze nane, dere otu, taze soğan, kapyabiber,
salatalık, zeytinyağı limon

Kiona Bonfile Salata
Akdeniz yeşillikleri, ızgara bonfile dilimleri, kinoa, taze nane, dereotu, taze soğan, kapyabiber, salatalık,
nar ekşisi sos

Izgara Hellimli Cunda Salata
Taze yeşillikler, marine edilmiş ızgara hellim, roka, nane, dereotu, avakado, ceviz, mısır, çörekotu, nar
ekşisi sos

Deniz Ürünleri Salata
Taze karışık yeşillikler, kalamar, karides, midye, kırmızı soğan, kapari, zeytin, zeytinyağı limon sos

Beef Salata
Akdeniz yeşillikleri, özel soslu bonfile dilimleri, meksika fasulyesi, mantar, ceviz, domates, salatalık ve
özel sos

Kiona Levrek Salata
Akdeniz yeşillikleri, ızgara levrek, kınoa, taze nane, dereotu, taze soğan, kapyabiber, salatalık,
nar ekşisi sos

Cajun Salata

Kiona Tavuk Salata

Kiona Levrek Salata

Fettucini Makarna
Spagetti Makarna
Penne Makarna

Linguine Makarna

Tortellini Makarna

“Tercihinize göre
makarna çeşidinizi
seçebilirsiniz.”
Rigatoni Makarna

MAKARNA
Spaghetti Napolitan
Domates sos, fesleğen

Rigatoni Arrabbiata
Acılı domates sos, zeytin, fesleğen

Spaghetti Bolognese
Kıymalı domates sos, fesleğen, soğan

Rigatoni Sicillia
Rigatoni makarna, patlıcan, sarımsak, domates sos, mozzarella peyniri ile

Fettuccine Alfredo

Izgara Tavuklu Rigatoni
Izgara tavuk dilimleri, isteğe göre krema veya domates sos ile

Spaghetti Carbonara

Domuz ürünü içerir.

Domuz veya dana bacon, yumurta

Fettuccine Alfredo
Dana jambon, mantar krema sosu ile

Spaghetti Bollywood
Tavuk, jalepenos biberi, köri sosu ile

Beş Peynirli Ravioli
Kreme pesto sos ile

Rigatoni Sicillia

Tortellini Quattro Formaggi
3 farklı peynir sosu ile

Deniz Ürünleri Linguini
Linguini makarna, kalamar, karides, midye, kurutulmuş domates, zeytin, domates sos ile

Tavuklu Noodle
Çin eriştesi, tavuk parçacıkları, renkli biberler, soya filizi, soya sosu ile

Etli Noodle
Çin eriştesi, et parçacıkları, renkli biberler, soya filizi, soya sosu ile

Spaghetti Napolitan

BURGER
Klasik Burger
130 gr. burger köftesi, karamalize soğan, salatalık turşusu, patates kızartması, coleslaw sos ve soğan
halkası ile

Chicken Burger
Çıtır tavuk, marul, domates, soğan, cheddar peyniri, salatalık turşusu, patates kızartması, coleslaw sos ve
soğan halkası ile

Cheeseburger
130 gr. burger köftesi, cheddar peyniri, karamalize soğan, salatalık turşusu, patates kızartması, coleslaw
sos ve soğan halkası ile

Tandır Burger

Dana Bacon Burger
130 gr. burger köftesi, dana bacon, karamelize soğan, cheddar peyniri, salatalık turşusu, patates
kızartması, coleslaw sos ve soğan halkası ile

Bacon Burger

Domuz ürünü içerir.

130 gr. burger köftesi, bacon, karamelize soğan, cheddar peyniri, salatalık turşusu, patates kızartması,
coleslaw sos ve soğan halkası ile

Mexican Burger
130 gr. burger köftesi, cheddar peyniri, acı sos, jalapone biber, karamelize soğan, salatalık turşusu,
patates kızartması, coleslaw sos ve soğan halkası ile

Mushroom Burger
130 gr. burger köftesi, sote mantar, karamelize soğan, cheddar peyniri, salatalık turşusu, patates

Chicken Burger

kızartması, coleslaw sos ve soğan halkası ile

Roast Beef Burger
130 gr. burger köftesi, roast beef, cheddar peyniri, karamelize soğan, salatalık turşusu, patates
kızartması, coleslaw sos ve soğan halkası ile

Tandır Burger
Tiftiklenmiş dana eti, cheddar peyniri, karamelize soğan, salatalık turşusu, patates kızartması coleslaw
sos ve soğan haklası

Sole Double Burger
260 gr. burger köftesi, cheddar peyniri, karamelize soğan, salatalık turşusu, patates kızartması, coleslaw
sos ve soğan halkası ile

Mexican Burger

PİZZA
Pizza Margherita
Fior di Latte Mozzarella, antonelli domates sos, taze fesleğen, zeytinyağı

Pizza Funghi
Mantar çeşitleri, Fior di Latte Mozzarella, antonelli domates sos, taze fesleğen, zeytinyağı

Sucuklu
Kasap sucuk, taze mantar, jalapeno biberi, Fior di Latte Mozzarella, antonelli domates sos, taze fesleğen,
zeytinyağı

Şarküteri

Sosisli
Sosis, cheddar peyniri, Fior di Latte Mozzarella, antonelli domates sos, taze fesleğen, zeytinyağı

Şarküteri
Dana jambon, dana salam, sosis, mısır, Fior di Latte Mozzarella, antonelli domates sos, taze fesleğen,
zeytinyağı

Mexican
Baharatlı kıyma, jalapeno biberi, ceviz, meksika fasulyesi, soğan, Fior di Latte Mozzarella, antonelli
domates sos, taze fesleğen, zeytinyağı

Burrata
Burrata peyniri, pesto sosu, chery domates, kokteyl domates, Fior di Latte Mozzarella, antonelli domates
sos, taze fesleğen, zeytinyağı

Sole Chef
Burrata

Dana Bacon, mantar, kuru domates, parmesan peyniri, roka, Fior di Latte Mozzarella, antonelli domates
sos, taze fesleğen, zeytinyağı

Salmone
Füme somon ya da somon ızgara, avokado, Fior di Latte Mozzarella, antonelli domates sos, taze fesleğen,
zeytinyağı

Melanzane
Közlenmiş marine edilmiş patlıcan, Fior di Latte Mozzarella, antonelli domates sos, taze fesleğen,
zeytinyağı

Dört Peynirli
Rokfor peyniri, cheddar peyniri, permesan peyniri, Fior di Latte Mozzarella, antonelli domates sos, taze
fesleğen, zeytinyağı

Dört Peynirli

Roast Beef
Roast beef, roka, parmesan, Fior di Latte mozzarella, antonelli domates sos, taze fesleğen, zeytinyağı

Vegetale
Közlenmiş marine edilmiş kabak, patlıcan, kırmızı biber, Fior di Latte Mozzarella, antonelli domates sos,
taze fesleğen, zeytinyağı

Barbecue Chicken
Tavuk parçaları, kırmızı biber, mantar, barbecue sos, Fior di Latte Mozzarella, antonelli domates sos, taze
fesleğen, zeytinyağı

Spinaci

Füme Kaburga

Taze ıspanak, lor peyniri, Fior di Latte Mozzarella, antonelli domates sos, taze fesleğen, zeytinyağı

Kokoreçli

(İsteğe göre cheddar peyniri)

Kokoreç parçaları, yeşil biber, chery domates, antonelli domates sos, taze fesleğen, zeytinyağı

Deniz Mahsülleri
Kalamar, karides, midye, sarımsak, maydonoz, Fior di Latte Mozzarella, antonelli domates sos

Füme Kaburga
Füme kaburga, roka, parmesan, Fior di Latte Mozzarella, antonelli domates sos, taze fesleğen,
zeytinyağı

Tandır Pizza
Tiftiklenmiş tandır dana eti, chedar peyniri, roka, Fior di Latte Mozzarella, antonelli domates sos, taze
fesleğen, zeytinyağı

Salami

Salami
Domuz ürünü içerir.

İtalyan Napoli salamı, Fior di Latte Mozzarella, antonelli domates sos, taze fesleğen, zeytinyağı

Pizza Prosciutto E Funghi

Domuz ürünü içerir.

Prosciutto (İtalyan jambonu), Taze Mantar, Fior di Latte Mozzarella, antonelli domates sos, taze fesleğen,
zeytinyağı

Parma E Rucola

Domuz ürünü içerir.

Parma prosciutto crudo, roka, parmesan, Fior di Latte Mozzarella, Antonelli domates sos, taze fesleğen,
zeytinyağı
Tüm pizza çeşitlerimizde isteğe göre Manda Mozzarella
Tüm pizza çeşitlerimizde isteğe göre Burrata Peyniri

Tandır Pizza

dürüm / GÜVEÇ
Tavuk Mantarlı Dürüm
Sote edilmiş tavuk parçaları, kaşar, yeşillik, mantar, mısır, renkli biber, patates kızartması ile servis edilir

Cheddarlı Et Dürüm
Sote edilmiş bonfile dilimleri, cheddar, yeşillik, mantar, mısır, renkli biber, patates kızartması ile servis
edilir

Köfteli Dürüm
Tavuklu Mantarlı Dürüm

Izgara köfte, kaşar peyniri, yeşillik, mantar, mısır, renkli biber, patates kızartması ile servis edilir

Kiremitte Kaşarlı Mantar
Kiremitte dizilmiş taze mantar üzerine beşamel sos, taze kaşar ile fırınlanarak servis edilir

Kiremitte Kaşarlı Köfte
Kiremite dizilmiş taze köfteler üzerine beşamel sos, taze kaşar ile fırınlanarak servis edilir

Steak Rolls Casserole
Sotelenmiş bonfile dilimleri, domates, mantar, yeşil biber, mısır ile tortilla ekmeğine sarılır. Üzerine
beşamel sos ve kaşar peyniri ile fırınlanır. Domates sos ile servis edilir

Tavuk Mantarlı Krep
Krep içerisine tavuk parçacıkları, mantar, yeşil biber, beşamel sos ve kaşar peyniri akdeniz yeşilliği

Ispanaklı Krep
Kiremitte Kaşarlı Mantar

Steak Rolls Casserole

Krep içerisine ıspanak, mantar, yeşil biber, beşamel sos ve kaşar peyniri akdeniz yeşilliği

Tavuk Mantarlı Krep

TEX - MEX
Taco Kokoreç
3 adet servis edilir

Quesedilla Tavuklu
Tortilla ekmeği içerisinde tavuk eti, taze kaşar, mexican sos, yanında sour krema sos, salsa sos ve
coleslow sos ile

Quesedilla Etli
Tortilla ekmeği içerisinde tiftiklenmiş tandır dana eti, taze kaşar, mexican sos, yanında sour krema sos,
salsa sos ve coleslow sos ile

Taco Kokoreç

Quesedilla Combo
Tortilla ekmeği içerisinde, tiftiklenmiş tandır dana eti tavuk eti, taze kaşar, mexican sos, yanında
sourcream sos, salsa sos ve coleslow ile

Burrittos Tavuklu
Tortilla ekmeği arasına sote edilmiş soğan, rekli biberler, tavuk, kaşar peyniri yanında salsa sos, meksika
pilavı, sour krema, corn cake

Burrittos Etli
Tortilla ekmeği arasına sote edilmiş soğan, rekli biberler, tiftiklenmiş tandır dana eti, kaşar peyniri
yanında salsa sos, meksika pilavı, sour krema, corn cake

Burrittos Combo
Tortilla ekmeği arasına sote edilmiş soğan, rekli biberler tiftiklenmiş tandır, dana eti, tavuk eti, kaşar
peyniri yanında salsa sos, meksika pilavı, sour krema, corn cake

Burrittos Combo

Fajita Tavuklu
Izgara tavuk göğsü, soğan, renkli biberler, sour crema, salsa sos, avakado sos ve mini tortilla ekmeği

Fajita Etli
Izgara dana biftek, soğan, renkli biberler, sour crema, salsa sos, avakado sos ve mini tortilla ekmeği

Fajita Combo
Izgara dana biftek ızgara, tavuk göğsü, soğan, renkli biberler, sour crema, salsa sos, avakado sos ve
mini tortilla ekmeği

Fajita Combo

ana yemek
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

Milano Schinitzel

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

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,

Chicken Butto

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

Izgara Ev Köftesi

Jerk Chicken

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
California 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
Lokum Bonfile

Izgara Somon

Panelenmiş mezgit, tartar sos, elma dilim patates

Izgara Levrek

FİT MENÜ
Izgara Sebze Tabağı
Marine edilmiş ızgara kabak, patlıcan, renkli biberler, havuç, hellim peyniri ve yağsız yoğurt

Sebzeli Izgara Tavuk
Izgara tavuk parçacıkları, kabak, havuç, mantar, mısır, renkli biberler

Fesleğenli Tavuk
Izgara tavuk parçacıkları, kabak, havuç, mantar, mısır, renkli biberler, fesleğen sos

Fit Piliç
Izgara tavuk göğüs parçacıkları, haşlanmış ıspanak, tahıl salatası

Sebzeli Bonfile
Izgara bonfile dilimleri, kabak, havuç, mantar, mısır, renkli biberler

Sebzeli Izgara Tavuk

Fit Piliç

Izgara Sebze Tabağı

Chocolate Dream

Çikolatalı Sufle

Tiramusu

Everest

TATLI
Sansebastian Cheesecake
Çikolatalı Sufle
Bir top dondurma ile

Nuttella Pizza
Çilek, muz, nutella

Chocolate Dream
Çikolatalı ıslak kek arasında patisserie kreması, muz, çilek üzerinde belçika çikolatası

Çikolatalı Karayip Katları

Sansebastian Cheesecake

Islak kek arasında dondurma

Kızarmış Dondurma
Coconat Bounty
Tiramisu
Beyaz Çikolatalı Kestaneli Sufle
Everest
Browni küpleri, çilek, özel krema

Meyve Tabağı
Mevsim meyveleri ile

Beyaz Çikolatalı Kestaneli Sufle

Çikolatalı Karayip Katları

Coconat Bounty

SICAK İÇECEK
Demleme Çay

Bardak / Fincan

Bitki Çayları
Ada Çayı, Ihlamur, Elma Çayı, Kış Çayı, Kuşburnu, Yeşilçay, Yasemin Çayı

Salep
Americano
Espresso
Machiato
Cappucino
Banana Cappucino
Strawberry Cappucino
Caffe Latte
Caffe Mocha
White Chocolate Mocha
Sıcak Çikolata
Banana Hot Chocolate
Türk Kahvesi
Türk Kahvesi Damla Sakızlı

SOĞUK İÇECEK
Coca Cola 		

Normal / Light / Zero / Fanta / Sprite

Schweppes

Tonic

Fuse Tea 		

Şeftali / Limon

Redbull
Cappy		

Vişne / Şeftali / Karşık

Ayran
Naneli Ayran
Soda			
Meyveli Soda
S. Pellegrino

250ml / 750ml

Su
Portakal Suyu
Limonata		

Sade / Naneli / Çilekli

SOĞUK KAHVE
Ice Coffee
Espresso, buz, süt

Cool Drink
French vanilla, süt, karemelli dondurma, krema

Ice Vanilla
Espresso, süt, şeker, vanilya şurubu, vanilyalı dondurma

Frappe
Çilekli, vanilyalı, muzlu, karamelli

BİRA
Efes Light

33cl

Duvel

33cl

Efes Pastörsüz

50cl

American Bud

50cl

Efes Malt

50cl

Corona

33cl

Bomonti Fabrika

50cl

Hieneken

33cl

Bomonti Filtresiz

50cl

Guinness

44cl

Bomonti Red Ale

50cl

Erdinger

33cl

Becks

50cl

50cl

Miller

33cl

Amsterdam
Navigator

YANINDA

Çerez -

Patates Kızartması -

rakı
Yeni Seri Yeni Rakı		

(Duble)

Tekirdağ Yaş Üzüm		

(Duble)

Beylerbeyi Göbek Rakı		

(Duble)

Yeni Seri Yeni Rakı		

20cl

Yeni Seri Yeni Rakı		

35cl

Yeni Seri Yeni Rakı		

70cl

Combo Tabağı -

Meze Tabağı

ALTERNATİF İÇKİ
Vodka
Simirnoff
Absolute
Gordon’s Gin
Olmeca
Bacardi
Tequila
Baileys
Archer’s
Jagermaster
Jameson
Jack Daniel’s
Chivas Regal

KOKTEYL
Cosmopolitan
Vodka, Lime Suyu, Cointreau (portakal likörü), Yabanmersini Suyu, Buz

Margarita
Tekila, Cointreau (portakal likörü), Lime suyu, Buz, Tuz

Mojito
Rom, Lime suyu, Nane Yaprağı, Şeker, Soda

Sex On The Beach
Votka, Peach Schnapps, Yabanmersini Suyu, Portakal Suyu, Buz

Tequila Sunrise
Tekila, Portakal Suyu, Nar Şurubu

Lynchburg Lemonade
Jack Daniel’s, Portakal Likörü, Sweet and Sour Mix, Sprite

Long Iceland Ice Tea
Tekila, Votka, Rom, Portakal Likörü, Cin, Sweet and Sour Mix, Kola

Whiskey Sour
Viski, Taze Limon Suyu, Şeker Şurubu

Gin & Tonic
Cin, Tonik, Buz

KIRMIZI ŞARAP
Trio Sek
Anfora
CABERNET SAUVIGNON - MERLOT
KALECİK KARASI - ÖKÜZGÖZÜ

Leona SHIRAZ ÖKÜZGÖZÜ
Leona MERLOT KALECİK KARASI
Buzbağ Klasik
Terra ÖKÜZGÖZÜ
Terra KALECİK KARASI
Artı CABERNET SAUVIGNON
Nodus SHIRAZ

BEYAZ ŞARAP
Trio Sek
Anfora CHARDONNAY
Anfora SAUVIGNON BLANC
Leona NARİNCE CHARDONNAY
Terra SAUVIGNON BLANC
Nodus FÜME BLANC

ROSE ŞARAP
Trio Sek Rose
Blush Anfora
Leona Blush

