
ICED LATTE 
ICED AMERICANO 
FRAPPE (alkol içerir) 

COCA COLA normal / şekersiz / light  
SCHWEPPES tonik / ginger ale 
FUSE TEA şeftali / limon  
SPRITE- FANTA 
SODA PREMIUM 
AYRAN sade 
AYRAN fesleğen / salatalık / nane 
SU 33 cl / 75 cl 
SAN PELLEGRINO 25 cl / 75 cl 
RED BULL Energy Drink  

EV YAPIMI

EV YAPIMI LİMONATA sade / naneli / çilekli 
EV YAPIMI ICE TEA limon / şeftali 
TAZE SIKMA elma / portakal / havuç 
MILKSHAKE  çikolata / vanilya  
ALKOLSÜZ MOJITO 
CHURCHILL  

TÜRK KAHVESİ / DOUBLE TÜRK KAHVESİ 
ESPRESSO single, double 
MACCHIATO 
CORTADO 
AMERICANO  
CAPPUCCINO 
LATTE 
MOCHA 
IRISH COFFEE espresso, 2 cl jameson (alkol içerir) 

K AHVELER

SOĞUK K AHVELER

HAZIR İÇECEKLER

INDULGE vanilyalı rooibos 

RELAX  papatya & lavanta   

BOOST  c vitaminli meyve çayı 

REFRESH satsuma & ananas   

LINDEN ıhlamur  

MAROC naneli yeşil çay 

BALANCE  detoks yeşil çay 

WAKE UP  earl grey

 

ARTİSAN ÇAYLAR  

ÇAY özel harman  

HOUSE WINE BLUSH KADEH Pinot Grigio  

HOUSE WINE ROSE KADEH Çalkarası 

ANCYRA BLUSH Kalecik Karası 

MYRINA BLUSH Pinot Grigio 

MYRINA ROSE Çalkarası 

CASAL MENDES Baga, Jean, Tinta Roriz 

EGEO ROSE Syrah 

TALLERO Prosecco Frizzante  

LA TORDERA Prosecco Frizzante Treviso 

“This is a good place 
he said.  There’s a lot of 
liquor, I agreed.”

ERNEST M. HEMINGWAY

KIRMIZ I  ŞARAPLAR
HOUSE WINE KADEH Cabernet Sauvignon, Öküzgözü 

EGEO BLEND Cabernet Franc, Merlot 

MYRINA Cabernet Sauvignon 

ANCYRA Merlot 

ANCYRA Cabernet Sauvignon, Syrah 

URLA VOURLA Syrah, Merlot, Boğazkere,                           

Cabernet Sauvignon 

HIPPOKRATES Cabernet Sauvignon, Syrah,                                         

Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot 

MAISON KAVALIDERE LA FOLIE Merlot 

SELECTION  Öküzgözü, Boğazkere  

VINART Kalecik Karası 

BEYAZ  ŞARAPLAR
HOUSE WINE KADEH  Sultaniye, Narince 

ANCYRA Narince 

VINART Chardonnay 

MYRINA Sultaniye, Narince 

SELECTION Narince, Emir 

BLUSH /  ROSE  /  PROSECCO



MARTELL VS  

KON YA K

KOK T E Y L L E R                            

GIN GIMLET  
cin, lime suyu, karanfilli şeker şurubu

APEROL SPRITZ  
aperol, prosecco, soda

NEGRONI 
cin, campari, martini rosso

LONG ISLAND ICED TEA 
cin, vodka, tekila, rom, portakal likörü, kola, sweet sour mix

LYNCHBURG LEMONADE 
bourbon, portakal likörü, sweet sour mix, gazoz

MARGARITA 
tekila, portakal likörü, margarita mix

ESPRESSO MARTINI 
vodka, dry vermout, kahlua, espresso

MOJITO 
rom, lime, nane, soda, esmer şeker

OLD FASHIONED 
bourbon, angostura aromatic bitters  

PINK SANGRIA 
cin, blush, mevsim meyveleri 

VODKA LEMONADE 
vodka, ev yapımı limonata, lime  

WHISKY SOUR 
jack daniel's, sweet sour mix

V İ S K İ L E R

GLENLIVET 12 YEARS FOUNDERS  

GLENFIDDICH 12 YEARS 

ARDBEG 5 YEARS 

OBAN 14 YEARS 

LAGAVULIN 

TALISKER SKY 

JOHNNIE WALKER BLACK LABEL 

JOHNNIE WALKER DOUBLE BLACK                                              

CHIVAS REGAL 12 YRS 

CHIVAS REGAL 18 YRS 

JACK DANIEL'S 

JAMESON BLACK BARREL 

JAMESON  

S I N G L E  M A L T

B L E N D E D  -  B O U R B O N  -  I R I S H

5 cl

CAPTAIN MORGAN WHITE  
CAPTAIN MORGAN GOLD 

ROM

CİN

GORDON . . . . . . . . . . . . . . . . 

TANQUERAY   DRY. . . . . . . 

BOMBAY SAPPHIRE . . . . . 

HENDRICK'S . . . . . . . . . . . 

SALATALIK
NANE
LIME
BİBERİYE

TONİK . . . . . . . . . . 

SODA . . . . . . . . . . . . 

GINGER ALE  . . . . 

Cin'ini Seç (5 cl)

� �

Yancısını Seç Aromasını Seç

TUBORG FIÇI 25 cl 
TUBORG FIÇI 33 cl  
TUBORG FIÇI 50 cl  
TUBORG GOLD 33 cl  
TUBORG AMBER 50 cl   
TUBORG FİLTRESİZ 50 cl  
TUBORG GOLD 50 cl  
CARLSBERG LUNA 50 cl  
CARLSBERG 33 cl  
HEINEKEN 33 cl 
GUINNESS 44 cl  
SOL 33 cl  
WEIHENSTEPHANER 33 cl  
EFES GLUTENSİZ 50 cl  
FREDERIK IPA 35 cl  
FREDERIK LAGER 35 cl  
FREDERIK YAKIMA IPA 35 cl  
KRONENBOURG 1664 BLANC 33 cl  

GREY GOOSE  
BELVEDERE  
KETEL ONE  
ABSOLUT 

VODK A 5 cl

S HO T L A R 4 cl

B İ R A L A R

YENİ RAKI YENİ SERİ  4 cl / 8 cl 
YENİ RAKI YENİ SERİ  35 cl / 70 cl 

TEKİRDAĞ ALTIN SERİ 70 cl 
BEYLERBEYİ GÖBEK 35 cl / 70 cl 

R A K I

LIMONCELLO 
AMARETTO 
GRAPPA 
KAHLUA 
BAILEYS 

L İ KÖR L E R

SMIRNOFF NORTH 
JAGERMEISTER 
TEQUILA PATRON XO CAFE 
OLMECA SILVER 



TAZE BAHARATLI ZEYTİN . . . 21
taze baharatlar ve kuru meyvelerle

NACHOS CON HUMMUS . . . 29
taze otlu humus ve nachos

EDAMAME . . . 19                                       
acılı ya deniz tuzlu

CHEDDAR SOSLU FIRIN PATATES . . . 23                                     
taze baharatlı fırın patates ve kaparili cheddar sos

SUPER FRIES (sade) . . . 20
(+) eritme çedarlı

(+) trüflü tulumlu

POPCORN KARİDES . . . 24
tempura jumbo karides, sweet chilli sos, 

ince kıyım marul ve kişniş

MİDYELİ & SEBZELİ ARANCINI  . . . 27
midyeli ve sebzeli arancini topları, tarator sos

ÇITIR TAVUK  . . . 27
çıtır tavuk, ev yapımı ballı hardal sos 

ve baharatlı kızarmış patates

BAŞLANGIÇLAR

PAYLAŞIMLIKLAR

(2 KİŞİLİK)

ORTAYA KARIŞIK . . . 79
baharatlı patates kızartması, çıtır tavuk, 

soğan halkası, falafel topları, kokteyl sosis, 
ballı hardal sos

PEYNİR SETİ . . . 115                                       
isli çerkez, saganaki, izmir tulum, erik chutney, 

ceviz, mevsim meyveleri

YENİ USUL BİRA TABAĞI . . . 49                                             
frankfurter sosis, akdeniz lokumu, misket köfte, 

jalepeno, kızarmış keçi peyniri, baharatlı kızarmış 
patates ve sweet chilli sos

SAUSAGE ATTACK . . . 99
3 parça baharatlı merguez sosis, acı hardal, 

kızarmış patates

MEZELERCE (4 ÇEŞİT) . . . 109
patlıcanlı atom, muhammara, kabak çekirdekli 

girit ezmesi, levrek marin

ŞARKÜTERİ TAHTASI . . . 109
füme antrikot, et çubukları, ceviz, isli çerkez, 

saganaki, izmir tulum, mevsim meyveleri 
ve erik chutney

KÜÇÜK BAŞLANGIÇLAR TEPSİSİ . . . 109
taze baharatlı zeytin, nachos con hummus, 

mini peynir tabağı, meyve, erik chutney

VEGGIE TRIO  . . . 109
mücver, falafel, sebzeli arancini, ızgara mevsim 

sebzeleri, akdeniz yeşilliği ve fesleğenli yoğurt sos

GÜNÜN ÇORBASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

ARA YEMEKLER

SAKIZ KABAKLI MÜCVER . . . 39

5 adet mücver, fesleğenli sarımsaklı 

yoğurt sos ve roka

FALAFEL . . . 39

3 parça lübnan usulü falafel, humus, salatalık, 

havuç, mor lahana turşusu, susam ve tahin sos

ACILI TAVUK KANATLARI . . . 72

kişnişli ve limonlu acı sosa bulanmış 350 gram 

tavuk kanadı, yoğurt dip sos, kereviz sapları

NACHOS CHILLI CON CARNE . . . 29

nachos, bolonez sos, eritme çedar, jalepeno, acılı 

yoğurt ve ince kıyılmış maydanoz

SOMON GRAVLAX . . . 29

5 parça somon gravlax bruschetta, taze baharatlı 

krem peynir, limon dilimleri, kapari meyvesi

TAZE BAHARATLI ZEYTİN
taze baharatlar ve kuru meyvelerle

NACHOS CON HUMMUS
taze otlu humus ve nachos

EDAMAME                                     
acılı ya da deniz tuzlu

CHEDDAR SOSLU FIRIN PATATES                               
taze baharatlı fırın patates ve kaparili cheddar sos

SUPER FRIES (sade) 
(+) eritme cheddar
(+) trüflü tulumlu

MİDYELİ & SEBZELİ ARANCINI 
midyeli ve sebzeli arancini topları, tarator sos ve 

sumaklı kırmızı soğan

ÇITIR TAVUK 
çıtır tavuk, ev yapımı ballı hardal sos 

ve baharatlı kızarmış patates

VEGGIE TRIO 
mücver, falafel, sebzeli arancini, ızgara mevsim 

sebzeleri, akdeniz yeşilliği ve fesleğenli yoğurt sos

BAŞLANGIÇLAR

PAYLAŞIMLIKLAR

(2 KİŞİLİK)

TAMİRCİ CHEESY  BOMBS
üzeri tulum ve mozarella ile fırınlanmış, 

sarımsak, kekik ve maydanozlu içi mozarella dolu, 
bun ekmekler

ORTAYA KARIŞIK 
baharatlı patates kızartması, çıtır tavuk, 

soğan halkası, falafel topları, kokteyl sosis, 
ballı hardal sos

PEYNİR SETİ                               
isli çerkez, saganaki, izmir tulum, erik chutney, 

ceviz, mevsim meyveleri

YENİ USUL BİRA TABAĞI                             
frankfurter sosis, akdeniz lokumu, misket köfte, 

jalepeno, kızarmış keçi peyniri, baharatlı kızarmış 
patates ve sweet chilli sos

SAUSAGE ATTACK
3 parça baharatlı merguez sosis, acı hardal, 

kızarmış patates

ŞARKÜTERİ TAHTASI 
füme antrikot, et çubukları, ceviz, isli çerkez, 

saganaki, izmir tulum, mevsim meyveleri 
ve erik chutney

YAPRAK CİĞER TABAĞI
tereyağlı ciğer yaprakları, maydanoz salatası ve 

patates kızartması

KÜÇÜK BAŞLANGIÇLAR TEPSİSİ
taze baharatlı zeytin, nachos con hummus, 

mini peynir tabağı, meyve, erik chutney

GÜNÜN ÇORBASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ARA YEMEKLER

SAKIZ KABAKLI MÜCVER

5 adet mücver, fesleğenli sarımsaklı 

yoğurt sos ve roka

FALAFEL 

3 parça lübnan usulü falafel, humus, salatalık, 

havuç, mor lahana turşusu, susam ve tahin sos

SOMON GRAVLAX BRUSCHETTA 

5 parça somon gravlax bruschetta, taze baharatlı 

krem peynir, limon dilimleri, kapari meyvesi

ACILI TAVUK KANATLARI 

kişnişli ve limonlu acı sosa bulanmış tavuk 

kanatları, yoğurt dip sos, kereviz sapları

NACHOS CHILLI CON CARNE

nachos, bolonez sos, eritme cheddar, jalepeno, acılı 

yoğurt ve ince kıyılmış maydanoz

POPCORN KARİDES

tempura karides, sweet chilli sos, 

ince kıyım marul ve kişniş



CLASSIC TACO . . . 62
3 adet el yapımı taco shell, bolonez sos, jalepeno, 

mısır salsa, çedar

KARİDES TACO . . . 59
3 adet el yapımı taco shell, karides, coleslow, 

avokado, taze mevsim sebzeleri

CİĞER TACO . . . 55
3 adet el yapımı softshell, dana ciğer, dalak, 

kırmızı soğan, sumak, limon, saganaki peyniri, 
marul, roka

ÇITIR TAVUK TACO  . . . 55
3 adet el yapımı taco shell, çıtır tavuk, barbekü sos, 

avokado, mısır salsa, lime ve taze sebzeler

TACOLAR
DOGGY HOT DOG . . . 69

100 gram frankfurter sosis, bolonez sos, çedar, kıtır soğan, 
jalepeno, salatalık turşusu ve baharatlı patates kızartması

CİĞER DÜRÜM . . . 55
tortilla ekmeği, dana ciğer, dana yanak, kırmızı soğan, 

marul, turşu ve yanında sumaklı mevsim yeşilliği salatası

FALAFEL DÜRÜM . . . 59
tortilla ekmeği, lübnan usulü falafel topları, fesleğenli 

süzme yoğurt, sumaklı maydanoz, roka, nane, kimyon, nar, 
salatalık, kişniş, limon ve baharatlı patates

TAVUK DÜRÜM . . . 70
tortilla ekmeği, çıtır tavuk, tamirci sos, mısır salsa, 

jalepeno ve baharatlı patates kızartması

VEGAN DÜRÜM . . . 70
tortilla ekmeği, organik mercimek, ızgara mevsim 

sebzeleri, meksika fasülyesi, akdeniz yeşillikleri ve 
baharatlı kızarmış patates

HOT  DOG & DÜRÜMLER

EV YAPIMI ÇITIR MANTI . . . 59
domates sos ve taze fesleğenli yoğurt sos ile

VEGGIE FETTUCINE . . . 60
enginar, iç bakla, krema, limon, tulum ve dereotu

FETTUCINE ALFREDO . . . 89
tavuk göğüs, mantar, krema, maydanoz 

ve tulum peyniri

CİĞERLİ FETTUCINE . . . 85
ciğer, mantar, krema, maydanoz ve tulum peyniri

KARİDESLİ LINGUINE . . . 57
karides, krema, pesto sos, kapari, yeşil soğan, bisk 

sos, lime zest ve tulum peyniri

MAC & CHEESE . . . 55
çedar, mozzarella soslu fırında makarna, 

taze soğan ve paprika

MİSKET KÖFTELİ LINGUINE . . . 69
100 gram köfte, pomodoro sos, fesleğen yaprakları 

ve tulum peyniri

MAKARNA & MANTI

SON MODEL TAMİRCİ BURGER
160 gram burger köftesi, tamirci sos, füme 

antrikot, çedar, domates, turşu, kıtır soğan, 
barbekü sos ve baharatlı patates kızartması

TAMİRCİ BURGER
160 gram burger köftesi, tamirci sos, domates, 

marul, turşu, kıtır soğan ve baharatlı 
patates kızartması

CHEESEBURGER
160 gram burger köftesi, tamirci sos, duble çedar, 

turşu, kıtır soğan ve baharatlı patates 
kızartması

BEĞENDİLİ BURGER  
160 gram burger köftesi, patlıcan beğendi, çedar, 

kıtır soğan, turşu ve baharatlı patates 
kızartması

CRISPY CHICKEN BURGER . . . 63
160 gram tavuk göğüs, tarhun aioli, kıtır soğan 

ve baharatlı patates kızartması

MINI TRIO BURGERS  . . . 89
mini son model tamirci burger,  mini tamirci 

burger, mini crispy chicken burger ve baharatlı 
patates kızartması

BURGERLER

CLASSIC TACO 
3 adet el yapımı taco shell, bolonez sos, jalepeno, 

mısır salsa, cheddar, roka ve çeri domates

KARİDES TACO 
3 adet el yapımı taco shell, karides, coleslow, 

avokado, roka ve çeri domates

TAMİRCİ TACO
3 adet el yapımı softshell, dana ciğer, dalak, 

kırmızı soğan, sumak, limon, saganaki peyniri, 
marul, roka

ÇITIR TAVUK TACO
3 adet el yapımı taco shell, çıtır tavuk, barbekü sos, 

avokado, mısır salsa, limon, roka ve çeri domates

DANA YANAK TACO 
konfi pişirilmiş dana yanak, acı biber reçeli, pico 

de gallo

TACOLAR
DOGGY HOT DOG 

frankfurter sosis, bolonez sos, cheddar, kıtır soğan, 
jalepeno, salatalık turşusu ve baharatlı patates kızartması

TAMİRCİ DÜRÜM
tortilla ekmeği, dana ciğer, dana yanak, kırmızı soğan, 

marul, turşu ve yanında sumaklı mevsim yeşilliği salatası

FALAFEL DÜRÜM 
tortilla ekmeği, lübnan usulü falafel topları, fesleğenli 

süzme yoğurt, sumaklı maydanoz, roka, nane, kimyon, nar, 
salatalık, kişniş, limon ve baharatlı patates

TAVUK DÜRÜM 
tortilla ekmeği, çıtır tavuk, tamirci sos, mısır salsa, 

jalepeno ve baharatlı patates kızartması

VEGAN DÜRÜM
tortilla ekmeği, organik mercimek, ızgara mevsim 

sebzeleri, meksika fasülyesi, akdeniz yeşillikleri ve 
baharatlı kızarmış patates

HOT  DOG & DÜRÜMLER

EV YAPIMI ÇITIR MANTI
domates sos ve taze fesleğenli yoğurt sos ile

VEGGIE FETTUCINE
enginar, iç bakla, krema, limon ve dereotu

FETTUCINE ALFREDO
tavuk göğüs, mantar, krema, maydanoz 

ve tulum peyniri

TAMİRCİ FETTUCINE 
dana ciğer, mantar, krema, maydanoz, sumak

KARİDESLİ LINGUINE 
karides, krema, pesto sos, kapari, yeşil soğan, bisk 

sos, lime zest ve tulum peyniri

MAC & CHEESE 
cheddar mozzarella soslu fırında makarna, 

taze soğan ve paprika

MİSKET KÖFTELİ LINGUINE 
köfte topları, pomodoro sos, fesleğen yaprakları ve 

tulum peyniri

MAKARNA & MANTI

SON MODEL TAMİRCİ BURGER
burger köftesi, tamirci sos, füme antrikot, 

cheddar, domates, turşu, kıtır soğan, barbekü sos 
ve baharatlı patates kızartması

TAMİRCİ BURGER
burger köftesi, tamirci sos, domates, marul, 

turşu, kıtır soğan ve baharatlı 
patates kızartması

CHEESEBURGER
burger köftesi, tamirci sos, duble cheddar, turşu, 

kıtır soğan ve baharatlı patates kızartması

BEĞENDİLİ BURGER 
burger köftesi, patlıcan beğendi, cheddar, kıtır 

soğan, turşu ve baharatlı patates kızartması

TAMİRCİ TAVUK BURGER
tavuk köftesi, tarhun aioli, kıtır soğan 

ve baharatlı patates kızartması

MINI TRIO BURGERS
mini son model tamirci burger,  mini tamirci 

burger, mini crispy chicken burger ve baharatlı 
patates kızartması

BURGERLER



Sağlıklı Kasel� 
VEGAN BOWL . . . 59

kinoa mix, mor lahana, karnabahar, pancar, 

brokoli, çeri domates, havuç, salatalık, 

avokado sos, çıtır nohut, nar, tahin sos ve lime

PROTEIN BOWL . . . 85

kontrafile, haşlanmış yumurta, basmati pilavı, 

beluga mercimeği, nohut, salatalık, kabak 

çekirdeği, siyah zeytin, havuç, avokado sos, 

fesleğenli yoğurt sos ve lime

FALAFEL SALATA . . . 55
taze mevsim yeşillikleri, falafel, roka, çeri 

domates, salatalık, kavrulmuş badem, kırmızı 
pancar, zeytin ve zeytin yağ limon

KEÇİ PEYNİRLİ SALATA  . . . 69
taze mevsim yeşillikleri, panelenmiş keçi peyniri, 
roka, çeri domates, salatalık, havuç, badem, zeytin, 

balzemik glaze sos ve zeytin yağ limon

SOMON GRAVLAX SALATA . . . 109
100 gram somon gravlax, soğan turşusu, salatalık, 

kapari, akdeniz yeşillikleri, zeytin yağ limon

MEVSİM MEYVELİ SALATA  . . . 59
akdeniz yeşillikleri, kuzukulağı, mevsimine 

göre en taze meyveler, mango vinegrette, 
ceviz ve avokado

KİNOA SALATA  . . . 55
kırmızı ve beyaz kinoa mix, akdeniz yeşilliği, 

ızgara mevsim sebzeleri, nane, çilek, çeri domates, 
fındık ve lime sos

(+) ızgara hellim... 55 (+) ızgara bonfile ... 55

CAESAR SALATA   . . . 55
göbek marul, çeri domates, kruton, caesar sos 

ve tulum peyniri
(+) ızgara tavuk... 55 (+) karides ... 55

Salatalar
VEGAN PİZZA . . . 59

domates sos, enginar, kırmızı soğan, 
siyah zeytin

MARGHERITA PİZZA  . . . 85
taze baharatlı pizza sosu, mozzarella, roka

PEPPERONI PİZZA . . . 75
taze baharatlı pizza sosu, mozzarella, 

pepperoni, taze kekik

PİZZA BREASOLA . . . 75
domates sos, mozzarella, breasola, roka

ÜÇ MANTARLI PİZZA . . . 97
taze baharatlı pizza sosu, mozzarella, kültür 

mantarı, istridye mantarı ve kurutulmuş 
porçini mantarı

MERGUEZ PIZZETTA . . . 60
extra ince pizza hamuru, domates sos, 

mozzarella, merguez sosis

ANÇUEZ PIZZETTA . . . 60
extra ince pizza hamuru, domates sos, 

mozzarella, ançuez, kurutulmuş domates

P İZZA  & P İZZET TA

Sağlıklı Kasel� 
VEGAN BOWL

kinoa mix, mor lahana, karnabahar, pancar, 

brokoli, çeri domates, havuç, salatalık, 

avokado sos, çıtır nohut, nar, tahin sos ve lime

PROTEIN BOWL

kontrafile, haşlanmış yumurta, basmati pilavı, 

beluga mercimeği, nohut, salatalık, kabak 

çekirdeği, siyah zeytin, havuç, avokado sos, 

fesleğenli yoğurt sos ve limon

FALAFEL SALATA
taze mevsim yeşillikleri, falafel, roka, çeri 

domates, salatalık, kavrulmuş badem, kırmızı 
pancar, zeytin ve zeytin yağ limon

KEÇİ PEYNİRLİ SALATA
taze mevsim yeşillikleri, konfi pancar, çilek, file 
badem, çeri domates, salatalık, panelenmiş keçi 

peyniri, balzemik glaze

SOMON GRAVLAX SALATA
somon gravlax, soğan turşusu, salatalık, kapari, 

akdeniz yeşillikleri, zeytin yağ , limon

MEYVELİ VE AVOKADOLU SALATA
akdeniz yeşillikleri, kuzukulağı, mevsimine 

göre en taze meyveler, mango vinegrette, 
ceviz ve avokado

KİNOA SALATA
kırmızı ve beyaz kinoa mix, akdeniz yeşilliği, 

ızgara mevsim sebzeleri, nane, çilek, çeri domates, 
fındık ve lime sos

(+) ızgara hellim        (+) ızgara bonfile 

CAESAR SALATA 
göbek, yedikule marul, kruton, tulum peynir ve 

sezar sos 
(+) ızgara tavuk           (+) karides 

Salatalar
VEGAN PİZZA 

domates sos, enginar, kırmızı soğan, 
siyah zeytin

MARGHERITA PİZZA 
taze baharatlı pizza sosu, mozzarella, roka

PEPPERONI PİZZA 
taze baharatlı pizza sosu, mozzarella, 

pepperoni, taze kekik

PİZZA BREASOLA
domates sos, mozzarella, breasola, trüf yağı, 

roka

ÜÇ MANTARLI PİZZA
taze baharatlı pizza sosu, mozzarella, kültür 

mantarı, istridye mantarı ve kurutulmuş 
porçini mantarı

 PIZZETTA MERGUEZ 
extra ince pizza hamuru, domates sos, 

mozzarella, merguez sosis

 PIZZETTA ANÇUEZ
extra ince pizza hamuru, domates sos, 

mozzarella, ançuez, kurutulmuş domates

P İZZA  & P İZZET TA



STEAK & FRIES . . . 70
180 gram ızgara antrikot, hardal sos, oval tırtıklı 

patates kızartması ve sumaklı salata

TEREYAĞLI BONFİLE  . . . 62
160 gram dilimlenmiş bonfile, tereyağ sos, 

taze baharatlı fırın patates, kurutulmuş domates 
ve kızarmış sarımsaklı ekmek

ROBESPIERRE . . . 129
taze baharatlarla marine edilmiş ince dövülmüş 

180 gram bonfile dilimleri, roka, çeri domates, 
tulum peyniri ve balzemik glaze sos

IZGARA BONFİLE  . . . 67
160 gram ızgara dana bonfile, taze baharatlı patates 

püresi, demi glace sos, haşlanmış bezelye, sirke 
ve balla çektirilmiş hardal tohumu

BEĞENDİLİ IZGARA KÖFTE . . . 65
180 gram köfte, isli patlıcan beğendi, közlenmiş 

biber, domates, acuka sos ve baharatlı 
patates kızartması

DANA SCHNITZEL . . . 89
200 gram kontrafile, tamirane usulü patates 

salatası, mor lahana turşusu, tereyağlı ve 
sarmısaklı koçan mısır ve maitre d'hotel taze 

baharatlı tereyağı

 TAVUK SCHNITZEL  . . . 75
200 gram tavuk göğüs, tamirane usulü patates salatası, 

mor lahana turşusu, tereyağlı ve sarmısaklı koçan 
mısır ve maitre d'hotel taze baharatlı tereyağı

DANA YANAK & KEŞKEK . . . 115
100 gram dana yanak, tereyağlı keşkek, 

erik chutney, karabuğday tohumu

LEVREK IZGARA . . . 145
ızgara levrek fileto, portakallı roka salatası 

ve ekşili dereotlu sos

FISH & CHIPS . . . 75
ingiliz usulü hazırlanmış mezgit balığı, baharatlı 

patates kızartması, coleslaw, taze mevsim sebzeleri 
ve remoulade sos

IZGARA SOMONL . . . 115
180 gram somon, yeşil elmalı ve naneli pirinç salatası, 

haşlanmış brokoli ve limon dilimleri

FIRINLANMIŞ PİLİÇ  . . . 89
fırınlanmış piliç but, mantar, bebek patates, 

ıspanak ve limonlu veloute sos

IZGARA DİYET TAVUK . . . 82
taze biberiye, taze kekik, sarımsak ve zeytin yağı ile 

marine edilmiş 200 gram tavuk göğüs, haşlanmış nohut 
ve yeşil mercimek, ızgara kök kereviz, sotelenmiş 

kültür mantarı, taze sebze mix

CHICKEN INDIAN BOWL . . . 125
tavuk göğüs, köri sos, basmati pirinci, kurutulmuş 

arnavut biberi, mantar, garam masala ve taze kişniş

A N A  Y E M E K L E R

MİDYELİ SANAYİ PİLAVI  . . . 63
midye, basmati pirinci, kurutulmuş domates, 

taze soğan, arnavut biberi

Tatlılar
TAMİRCİ MOZAİK PASTA . . . 20
çikolata sos ve fındık eşliğinde

CHEESECAKE  . . . 34
çikolata veya frambuaz sos ile

ÇİLEKLİ MİLFÖY . . . 37
çıtır milföy katları, pastacı kreması ve çilek

ÜÇ ÇİKOLATALI BROWNIE . . . 35
dondurma ile servis edilir

STEAK & FRIES 
ızgara antrikot, hardal sos, oval tırtıklı patates 

kızartması ve sumaklı salata

TEREYAĞLI LOKUM BONFİLE
dilimlenmiş bonfile, tereyağ sos, 

taze baharatlı fırın patates, kurutulmuş domates 
ve kızarmış sarımsaklı ekmek

ROBESPIERRE
taze baharatlarla marine edilmiş ince dövülmüş 

bonfile dilimleri, roka, çeri domates, tulum peyniri 
ve balzemik glaze sos

IZGARA BONFİLE 
ızgara dana bonfile, taze baharatlı patates püresi, 

demi glace sos, haşlanmış bezelye, sirke 
ve balla çektirilmiş hardal tohumu

BEĞENDİLİ IZGARA KÖFTE 
köfte, isli patlıcan beğendi, közlenmiş biber, 

domates, acuka sos ve baharatlı 
patates kızartması

DANA SCHNITZEL
ince dövülmüş kontrafile, tamirane usulü patates 
salatası, mor lahana turşusu ve maitre d'hotel taze 

baharatlı tereyağı

 TAVUK SCHNITZEL
tavuk göğüs, tamirane usulü patates salatası, mor 

lahana turşusu ve maitre d'hotel taze baharatlı tereyağı

DANA YANAK & KEŞKEK
dana yanak, tereyağlı keşkek, 

erik chutney, karabuğday tohumu

LEVREK IZGARA
ızgara levrek fileto, portakallı roka salatası 

ve ekşili dereotlu sos

FISH & CHIPS 
ingiliz usulü hazırlanmış mezgit balığı, baharatlı 

patates kızartması, coleslaw, roka, çeri domates
ve remoulade sos

IZGARA SOMON
ızgara somon, yeşil elmalı ve naneli pirinç salatası, 

haşlanmış brokoli ve limon dilimleri

IZGARA DİYET TAVUK
taze biberiye, taze kekik, sarımsak ve zeytin yağı ile 

marine edilmiş tavuk göğüs, haşlanmış nohut ve yeşil 
mercimek, ızgara kök kereviz, sotelenmiş kültür 

mantarı, roka ve çeri domates

CHICKEN INDIAN BOWL
tavuk göğüs, köri sos, basmati pirinci, kurutulmuş 

arnavut biberi, mantar, garam masala ve taze kişniş

MİDYELİ SANAYİ PİLAVI
midye, basmati pirinci, kurutulmuş domates, 

taze soğan, taze chilli biber

A N A  Y E M E K L E R

Tatlılar
TAMİRCİ MOZAİK PASTA

çikolata sos ve fındık eşliğinde

CHEESECAKE
çikolata veya frambuaz sos ile

ÇİLEKLİ MİLFÖY
çıtır milföy katları, pastacı kreması ve çilek

ÜÇ ÇİKOLATALI BROWNIE
dondurma ile servis edilir


