A’la Carte
ZEUGMA

ÇORBA
Ekşili Antep Usulü Çorba

Un, yumurta, dana kıyma, tuz, yoğurt, limon, nohut, tereyağı, taze nane,
pirinç, kimyon

SERPME MEZELER
Pide Ekmeği, Peynir Tabağı

Un, su, maya, susam, tereyağı, tulum peynir, ezine peynir

Haydari

Süzme yoğurt, sarımsak, tuz, nane, tereyağı

Acılı Ezme

Domates, sarımsak, zeytinyağı, domates salçası, biber salçası, kapya biber,
tuz, pul biber, nar ekşisi, taze nane, soğan

Çiğ Köfte

İnce bulgur, biber salçası, domates salçası, soğan, maydanoz, isot, pul
biber, kimyon, sarımsak, marul, limon

Peynir Ezmesi

Peynir, pul biber, zeytinyağı, kimyon, ceviz, maydanoz

Patlıcan Silkme

Közlenmiş patlıcan, soğan, sarımsak, biber, zeytinyağı

Acı Biber Kızartması

Acı kırmızı biber, süzme yoğurt, sarımsak, tereyağı

Zeytinyağlı Enginar

Bezelye, havuç, enginar, zeytin, kurutulmuş domates, sarımsak, soğan

SERPME ARASICAKLAR
Kuru Dolma

Kuru biber, kuru patlıcan, pirinç, soğan, zeytinyağı

Ciğer Tava

Kuzu ciğeri, sumak, soğan, maydanoz, un, lavaş, tereyağı

İçli Köfte

Dana kıyma, soğan, ince bulgur, ceviz, yumurta, un, maydanoz,
kimyon, pul biber, kırmızı toz biber, tuz, süzme yoğurt

SALATA
Kaşık Salata

Domates, salatalık, kırmızı soğan, maydanoz, ceviz, nar ekşisi

ANA YEMEKLER
Adana Kebap

Dana eti, pul biber, tuz

Tavuk Şiş

Tavuk eti, yoğurt, tuz, biber salçası, sumak, domates, biber

Kuzu Şiş

Közde patlıcan, kuzu eti, sote mantar, kapya biberli sos, yoğurt sos

Meyhane Pilavı

Bulgur, domates, kapya biber, soğan, biber salçası, patlıcan, tuz, tereyağı

TATLILAR
Fırın Sütlaç

Damla sakızı, süt, pirinç, nişasta, şeker, tereyağı, kavrulmuş kırık fındık,
vanilyalı dondurma

Havuç Dilim Fıstıklı Baklava
Un, yumurta, şeker, fıstık, tereyağı, nişasta

Tahinli Kabak Tatlısı

Balkabağı, şeker, ceviz, tahin, karanﬁl, tarçın

ÇOCUK MENÜLERİ
Izgara Köfte

Dana kıyma, soğan, maydanoz, tuz, yumurta, galate unu

Tavuk Pane

Tavuk göğsü, yumurta, un, galeta unu

Dana Sosis Tava
Dana sosis, ketçap

Makarna Spagetti

Bolonez sos veya Domates sos, kaşar peyniri

Patates Kızartması
Patates, ketçap

TATLI
Meyve Tabağı
Mevsim meyveleri

Proﬁterol

Çikolata, yumurta, un, şeker, vanilya, kakao, fıstık, krem patiserie

Dondurma Tabağı

Vanilyalı dondurma, çikolatalı dondurma, limonlu dondurma,
çikolata parçaları, orman meyveleri sos

Afiyet

OLSUN

