
BAŞLANGIÇLAR
Paylaşımlıklar
Deniz Mahsülleri Tabağı (E) (F) (Sh) (St) 650₺

ton balığı salatası, füme alabalık “rielette”,  
füme somon, kırmızı havyar, kapari, limon, 
misket limonu, kokteyl sos, tartar sos
Şarküteri Tabağı (D) (G)(M) 125₺
Artizan kuru etler, peynir çeşitleri, karışık turşu, 
taneli hardal, ekşi mayalı ekmek
Nachos Sepeti (D) (G)(V)85 ₺
Cheddar sos, ‘pico de gallo’, ‘jalapeños’,  
‘guacamole’sos

Ceviche &Tiradito &Crudo
“Nikkei” Istiridyeleri (Sh) (S)  
3 Adet 360₺ / 6 Adet 590₺
Misket limonlu “shoyu” sos, kişniş
Somon “Tiradito” (F) (St) 115₺

Karides Kokteyli (E) (Sh)115₺  
“Tangy” kokteyl sos, avokado, ananas,  
göbek salata, kişniş
“Bonito Tataki” (F) (S) (St) 115₺
Kırmızı havyar, “Wakame”, kırmızı acı biber,  
kişniş, “Ponzu” sos

ÇORBALAR
Günün Çorbası 45₺
Lütfen günlük seçenekleri garsonunuza sorunuz.
Mercimek Çorbası (D) (G)(V)45₺
Tereyağlı kruton, aromatik yağlar, limon dilimleri
Domates Çorbası (D) (G)(V)45₺  
Klasik domates çorbası, kaşar peyniri, 
kruton, fesleğen yağı

BURGER
Burger (D) (E) (G)(Ssm) 115₺
Dana burger köftesi, marul, domates, mayonez, 
salatalık turşusu, susamlı hamburger ekmeği 
seçiminize göre çedar peyniri ile servis edilir
Tüm sandviç siparişleri seçiminize göre kabuklu

MAKARNALAR
Spaghetti Bolonez (C) (D) (E) (G) 97₺
Ağır ateşte pişmiş dana bolonez sos,
parmesan peyniri
Penne Al’Arrabiata (V)(E) (D) (G)97₺
Acılı domates sos, parmesan peyniri
Fettuccine Alfredo (D) (E) (G)(V)95₺ 
Kremalı Alfredo sos, parmesan peyniri 
Tercihinize göre ızgara tavuk 105₺  
Tercihinize göre ızgara karides (Sh) 125₺

SALATALAR
Kuşkonmaz &Enginar Salatası (D) (E) (V) 95₺
Parmesan peyniri, yumurta sarısı, roka, trüflü vinegret
Burrata Salatası (Vit) (D) (V)95₺

Istakoz kuyruğu, jumbo karides, kral yengeç bacağı,Burrata, tatlı çeri domates, roka, fesleğen, zeytinyağı
Klasik Sezar Salata (D) (E) (F) (G) (M) 85₺
Mini marul, dana bacon parçaları, kruton, yumurta, 
parmesan ve klasik Sezar sos
Tercihinize göre ızgara tavuk 95₺  
Tercihinize göre ızgara karides (Sh)115₺  
Tercihinize göre poşe ıstakoz (Sh)390₺
Istakozlu “Nicoise” Salatası (Sh) (M) (E)390₺
Geleneksel “Nicoise” ıstakozu salatası, hardallı vinegret
Çoban Salata (Vit) (D) (V)79₺
Mevsim domatesi, Çengelköy salatalık, kırmızı soğan 
halkaları, Ezine beyaz peyniri, Ege zeytinleri,
nar ekşisi, zeytinyağı

SICAKBAZIŞEYLER
Somon, “Chalaca” salatası, yeşil biberli kaplan sütü Pop Corn Karides (Sh) (E) (G) (Ssm) 115₺

Tempura lokmaları, tatlı &acılı mayonez, kişniş, marul
Tavuklu & Karidesli “Gyoza”lar (Sh) (S) (G)(Ssm) 85₺
Şitaki, zencefil, sarımsak, yeşil soğan, teriyaki sos
Çıtır Kalamar (G)(ML) (E) 115₺
Çıtır kalamar, tartar sos
Nachos Con Carne (D) (C)85₺
Dana eti &fasulye yahnisi, mısır “Tortilla”sı,  
ekşi krema, avokado dilimleri
Sebzeli Tempura (S) (V)(Veg) (G)69₺
Mevsim sebzeleri, “Nam Jin” sos
Mücver (D) (E) (V)(G)65₺
Kabaklı, beyaz peynirli kızarmış mücver, 
yoğurt, taze otlar
Falafel (D) (G)(V)(Ssm) 65₺
Humus, taze otlar &domates salatası, tahin sos
Trüflü Patates Kızartması (D) 47₺
Patates kızartması, parmesan peyniri, taze otlar, trüf yağı

ANAYEMEKLER
Organik Piliç (D) 125₺
Yarım piliç, taze otlar, zencefil, zeytinyağı ile 
marine edilmiş, fırınlanmış mor patates, limon
Kuzu İncik (Alc) (G)(D) 198₺

patates kızartması veya mevsim salatası ile servis edilir. Firik &şehriye pilavı, istridye mantarı
‘‘Ali Baba Köfte’’ ‘(D) (G) 115₺
Taze otlar, kırmızı soğan, sumak, ızgara domates, pilav
Izgara Somon (F) (D) (St) 180₺
Kuşkonmaz, tatlı mısır püresi, çarkıfelek sos
Buharda Pişmiş Kırmızı Mercan (F) (S) (Ssm) (St) 198₺
Taze otlar, acı biberler, kırmızı soğan, portakal

ÖZELLİKLİETSEÇENEKLERİ
Lütfen günlük seçenekleri garsonunuza sorunuz.

GÜNÜNBALIĞI
Lütfen günlük seçenekleri garsonunuza sorunuz.

TATLIBÜFESİ89₺
Pastanemizden günlük taze tatlı ve baklava çeşitleri  
için lütfen servis ekibinden bilgi alınız.

Movenpick Dondurma &Sorbeler (Tek Top) 20₺
(D) (E) (G)(V)(N)
Lütfen servis ekibinden günün dondurma çeşitleri 
hakkında bilgi alınız.

İMZAYEMEKLER
Türk Mezeleri 150₺  
Humus (Ssm)(V)(Veg)  
Babagannuş (V)(Veg)  
Haydari (D) (V)
Zahterli zeytin salatası (V)(Veg)  
Sürk peynir salatası (D) (V)
Zeytinyağlı yaprak sarma (N) (V)(Veg)  
Zeytinyağlı enginar (V)(Veg) (G)
Pita ekmeği (G) ile servis edilir.
Klasik ‘‘Ceviche’’ (F) (St) 115₺
Levrek, misket limon suyu, acı biber, kişniş, 
kırmızı soğan, tatlı patates püresi, mısır
Zindelik Salatası (Vit) (M) (Veg)85₺
Kinoa, hindiba, mini marul, mini ıspanak, 
fesleğen, maydanoz, salatalık, çeri domates, 
mısır, turp, zeytin, yaban mersini, avokado, 
süper tohumlar, beyaz balzamik sos
Tercihinize göre ızgara tavuk 97₺  
Tercihinize göre ızgara somon (F)(St)115₺  
Tercihinize göre poşe ıstakoz (Sh) 390₺
Kulüp Sandviç (E) (G)98₺
Tavuk, domates, marul, dana bacon, 
mayonez, beyaz tost ekmeği
Mantı (G)(E) (D) 95₺
Kıyma, baharatlı domates sosu,  
süzme yoğurt, acı biberli yağ
Dana Bonfile ‘‘Cafe De Paris’’ (D) (F) (N) (M) 198₺ 
Patates kızartması, mevsim yeşillikleri salatası,  
cevizli vinegret


