minik minik
çıtır bresaola & tahin dip 32.00
antep fıstıklı kıbbeh & humus 29.00
ördek wrap 30.00
rezene ve elmalı sosis & humus 32.50
pancar cips & blue cheese dip 22.00
pecorino & ham ceviz reçeli içli tarteletler 22.50

ricottalı mücver topları 27.50
marine karides 39.50
grappalı antep fıstığı pestolu ahtapotlu tarteletler 30.00
fırında somon & avokado & roka 40.00
rezene & parmesan/bacon blue cheese/
ceviz ricotta dipler çıtır katmer ile 28.50

şarapta pişmiş armut & keçi peynirli tarteletler 22.50

başlangıçlar

tam mevsimi

soğan çorbası 20.00 / balık çorbası 32.50
steak tartar & kızarmış patates 45.00
armut & prosciutto & blue cheese 37.50
marine ahtapot bacağı, patates salatası ile 38.50

günün çorbası 16.50 / günün yemeği xx
mini mozzarellalı ve armutlu göbek salatası 30.00
pancar salatası, keçi peyniri ve ceviz ile 28.50
haftanın kişi & salata 38.50

şarküteri, peynir, deniz mahsülleri
şarküteri tahtası, 3 seçenek; 60.00
rozbif, mortadella, tütsülenmiş hindi, boşnak eti,
prosciutto crudo, napoli salamı, acılı pepporoni,
dana kol kavurma, pastırma, tütsülenmiş ördek,
kuzu boyun füme , bresaola, yaş sucuk, dana jambon
ıstakoz kuyruğu 230.00
sıcak veya soğuk, adaçayı, lime ve zeytinyağı sos ile

peynir tahtası, 3 seçenek; 50.00
blue cheese, parmesan, pecorino, keçi emmental, taze keçi,
maasdam,yıllanmış gouda, otlu tulum, abaza peyniri,
kars gravyeri, eski kaşar, comte, mimolette, emmantel,
edam, füme provolone
deniz mahsülleri tabağı 112.50
marine karides, füme somon, füme alabalık
marine ahtapot, deniz tarağı

eggs benedict
poşe yumurta, hollandaise sos, patatesli köy ekmek üzerinde
çıtır bacon / prosciutto crudo 39.50
mevsim sebzesi & keçi peyniri 35.00
poşe somon/füme somon 37.50
taze sucuk 37.50

sandwichler & tostlar
çıtır bacon, patlıcan & blue cheese 47.50
rozbif, kişnişli hardal 44.50
ızgara bonfile, sarmısaklı Dijon hardal 47.50
kuzu ve körpe ıspanaklı açık sandwich 40.00
poşe somon, sote ıspanak kökü 40.00
sucuk & abaza peynirli tost 28.00
nutella / fıstık ezmeli tost 24.50
mascarpone armut / ricotta incir tost 24.50

açık sandwichler 40.00
şarküteri seçenekleri : rozbif, prosciutto crudo, cotto,
boşnak eti, mortadella, bresaola, çemensiz pastırma,
tütsülenmiş hindi / ördek, napoli salamı, füme kuzu
sos seçenekleri: armut chutney, humus, kişnişli hardal,
tuzlu tereyağı
füme somon & blue cheese 40.00
pecorino & ham ceviz reçeli içi 36.00
mevsim sebzeleri pesto, parmesan & cherry domates 33.50

salatalar
buğdaylı kabak carpaccio salatası
otlu tulum 40.00 / füme somon 44.00 / marine ahtapot 47.50
kuzulu, erişteli ve körpe ıspanaklı 42.50
yaban pirinci veya kinoalı salata 43.50
rozbif / dana jambon / prosciutto crudo/ bresaola
deniz mahsullü salata 48.50 / 3’ü1 arada 55.00
karides / ahtapot / kalamar
marine ıstakoz salatası 125.00
kanatlılar
ördek confit, arpa şehriye pilavı ile 60.00 / 110.00
(yarım veya tam)
organik piliç yahni sies pilavı ile 45.00 / 80.00
(yarım veya tam)
körili ve zencefilli piliç, basmati pilavı ile 40.00

soğuk etli körpe ıspanak salatası 45.00
rozbif / dana jambon / prosciutto crudo / cotto / bresaola
tabuleli göbek salata 42.50
tütsülenmiş ördek / tütsülenmiş hindi ile
fırında keçi peynirli sebze katları; 41.00
keçi peyniri, zeytinyağı balsamikli portakal sos ile
manda sütü burrata mozzarella salatası 45.00
ılık fussili veya domates ile
karışık yeşillikler 20.00
et
fırında kuzu & bademli pilav 50.00
ızgara bonfile & karamelize soğanlı patates püresi 65.00
kuzu karski & kerevizli patates au gratine 65.00
dana incik haşlama bademli pilav ile 49.00
domuz sosis, patates püresi gravy ile 45.00

denizden
levrekli iç pilav 43.50
marinara soslu karides 57.50
burger
dana burger 47.50
200 gr burger köftesi, mesculin, karamelize soğan
& kars gravyeri
tavuk burger 40.00
200 gr cashew fıstıklı tavuk köftesi, mesculin avokado
mantar / bacon / tütsülenmiş hindi eti 8.50

sakatat tabağı 52.50
böbrek, yürek, uykuluk, ciğer & parmesanlı fırında ilik
makarna (tek kişilik / paylaşım)
kum midyeli linguine 45.00 / 75.00
hafif acılı köfteli linguine 39.50 / 60.00
hellim peynirli ve taze otlu fırın makarna 39.00 / 60.00
steps of rome 37.50 / 52.50
cherry domates, çam fıstığı, parmesan, kereviz sapı
deniz mahsüllü spagetti 62.50 / 105.00
karides, kalamar, ahtapot, vongole

kahvaltı
delicatessen kahvaltı 30.00
tek kişilik; kalamata zeytinler, bal, reçel, tereyağı,
ezine beyaz peynir, eski kaşar, taze keçi peyniri, kaymak

haşlanmış yumurta, kekikli keçi peyniri & reçel 20.00
menemen 25.00
peynirli / sade scrambled eggs 23.00 / 25.00
sahanda yumurta 23.50

peynirli / sucuklu sahanda yumurta 25.00 / 27.50
közde sucuk 27.50 / çıtır bacon 30.00
pancake; pişme süresi 18 dk. 25.00
granola 25.00
keçi peynirli poğaça10.00
croissant 10.00
croissant & nutella / fındık ezmesi 15.00
simit & eski kaşar 18.00

