BİTEZ

Bu menü şeker kamışı posasından üretilen kağıtlarla yapılmıştır..
%100 geri dönüşümlüdür. Bu menü için ağaç kesilmemiştir.
This menu is made with paper produced from sugarcane fibers.
It is 100% recyclable. None of tree is cut for this menu.

SORUMLU
RESTORAN
HAREKETI
Sürdürülebilirlik, yemekten önce alacağınız bir aperatif değil… Tatlı ile beraber yudumlayacağınız bir
kahve yada eve sipariş verdiğiniz menülerin yancıları da…
Kendi ihtiyaçlarımızı, gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün vermeden karşılayabilmektir
sürdürülebilirlik… Çevre, ekonomi ve toplumun gelecek nesillere de ulaşmasını sağlamaktır…
Köşebaşı olarak, bizden sonraki nesillerin “iyi yaşam hakkını” elinden almadan, iyi yaşayabilmek için;
yani hem bugün hem de yarın iyi yaşayabilmek için SORUMLU RESTORAN HAREKETİ’ni
başlatıyoruz.
Sorumlu Restoran Hareketi kapsamında, restoranlarımızın enerji kullanımından atık yönetimine, su
kullanımından gıda tedariğine ve hazırlığına kadar tüm süreçlerinde sorumlu bir anlayışla hareket
ederek üretimde ve tüketimde bilinçli bir davranış değişikliği yaratmayı amaçlıyoruz.
Yerel tedarikçilerle çalışarak menülerimizde coğrafi işaretli ürünler sunuyoruz. Menü planlamamızda organik, yerel ve mevsimsel hammaddeler kullanarak sürdürülebilir üretimi destekliyor, yerel
ekonomiye ve başta kadın üreticiler olmak üzere kooperatiflere destek oluyoruz.
Menümüzde vejetaryen ve glutensiz ürün seçenekleri sunuyor, karbon ayak izimizi en aza indirmek
için mera hayvancılığı ve doğal besicilik yapan; sürdürülebilir ve kaynağı belli üretim yapan tedarik
zincirleri ile çalışıyoruz.
Toprağın iyileşmesini ve karbon tutmasını sağlayan onarıcı tarım uygulamalarını destekliyoruz.
Minimum çevresel etki yaratacak şekilde, işletmelerimizde enerji tasarruflu cihazlar kullanıyor ve
yeşil enerji tercih ediyoruz. Su kullanımına maksimum özen gösteriyor, gereksiz kullanımdan
kaçınıyoruz.
“Sıfır atık” projesi kapsamında gıda atığını sıfıra indirmek ve israfı azaltmak için menümüzde garnitür sunumlarını misafir tercihine bırakıyoruz. Atık gıdaları komposta dönüştürerek doğal yaşama
katkı sağlıyor, ayrıca ayrıştırdığımız gıda atıklarını hayvan barınaklarına bağışlıyor ve atık yağları geri
dönüşüme kazandırıyoruz.
Plastik kullanmıyoruz. Başta paket servis ürünleri olmak üzere tüm ambalajlarımızda geri
dönüştürülebilir hammaddeleri tercih ediyoruz. Kağıt kullanımını en aza indirmek için Amerikan
servis yerine masa örtüleri kullanıyoruz.
Sofralarımızda cam şişe su servis ediyor; tüm atıkları ayrıştırarak ekonomiye ve doğaya geri kazandırıyoruz.
Köşebaşı olarak inanıyoruz ki küçük değişikliklerle büyük farklar yaratabiliriz. Bizler hem çalışanlarımız hem de misafirlerimizin alışkanlıklarında küçük değişiklikler yaratarak gelecek nesillere
sürüdürülebilir bir dünya bırakmayı amaçlıyoruz. Çünkü geleceği önemsiyoruz…

Sıfır Atık

Kadın Üreticiler

Geri Dönüşüm

Coğrafi İşaret

Yenilenebilir Enerji

Atık Yağ Yönetimi

Vejetaryen Ürünler Glutensiz Ürünler

Su Tasarrufu

Gıda İsrafı

Enerji Tasarrufu

Kompost

Ayrıştırılmış Atık

Karbon Ayak İzi

Patlıcan Salata

Kısır
Üzümlü Ispanak

Muhammara

Zeytinyağlı Enginar

İspanyol

Kadın üreticileri ve kooperatifleri destekliyoruz!
Üretici kadınların asılardır birbirine aktardığı, Anadolu’nun bereketli topraklarında hayat bulmuş
ve endüstriyel üretim rüzgarları arasında el emeğinin kutsal değeri ile harmanlanmış ürünleri sizlere sunuyoruz...
Kadınların ekonomik hayatta güçlenmesini, sosylojik açıdan gelişmesini önemsiyor ve kadın kooperatifleriyle
işbirliği yapıyoruz.
Antakya’dan Pales Süt Ürünleri, doğal kaynak tuzunun en önemli üreticisi Mayi Tuz, Urla’nın dünyaca ünlü yerli
susamından tahin üreten Barbaros Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Anadolu’nun her yerinden kadın üreticileri destekleyen
Kadınların Elinden tedarikçilerimizden bazıları...

KOCA

NINE
2 0 2 0

SOĞUK BAŞLANGIÇLAR/COLD STARTERS

Çiğ Köfte (A)

39.00 TL

Pancarlı Tuzlu Antakya Yoğurdu (G)

33.00 TL

Raw ground meat, pounded with onion and pepper;
served with lettuce cups
Traditional salty yoghurt from Antakya with beet

Soslu Patlıcan (G)

33.00 TL

Tender cubes of eggplants with roasted tomato puree

Patlıcan Salatası (C-G)

33.00 TL

Barbequed eggplants pureed and lightly mixed with virgin olive oil

Ezine Beyaz Peynir (Dilim) (G)

16.00 TL

White cheese

Erzincan Tulum Peyniri (G)

Atom

33.00 TL

Tulum cheese

Kısır (A)

33.00 TL

Bulghur salad with parsley, onion, mint and spices

Kuru Cacık (G)

33.00 TL

Yoghurt with cucumber

Turşu (O)

33.00 TL

Marinated mix pickles

Enginar*

33.00 TL

Hearts of artichokes stuffed with carrots, potato and peas

Semizotu (G)

33.00 TL

Fresh purslane mixed with fresh garlic, olive oil and homemade yoghurt

Abagannuş (G)

Çiğköfte

33.00 TL

Broiled eggplant with yoghurt and virgin olive oil

Üzümlü Ispanak (E-H)

33.00 TL

Sautéed Spinach, capsicums and onion served with pine seeds and raisin

Muhammara (A-H-N)

33.00 TL

Mixture of crushed walnuts, stale bread, tahini and garlic

Girit Ezme (G-H)

33.00 TL

Mixture of white cheese, parsley, garlic, walnut and virgin olive oil

İspanyol (G-H)

33.00 TL

Yoghurt with pured broccoli, zuccini, garlic and crsuhed walnut

Atom (G)

33.00 TL

Yoghurt with grilled red hot pepper

Mahreç İşareti; Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, bölge veya ülkeden kaynaklanan, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından bu coğrafi alan ile
özdeşleşen, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az biri belirlenmiş coğrafi alanın sınırları içinde yapılan ürünleri tanımlayan adlar mahreç işaretidir. /
Geographical indications are the names that identify the products that are identified and whose production, processing and at least one of the other processes are
made within the boundaries of the geographical area determined.
* Ekmeklerinizi kepekli veya glutensiz olarak tercih edebilirsiniz. / You can choose your bread as wholemeal or gluten free.
* Ürünlerimizin yanında yer alan harfler ile ilgili açıklamalara son sayfadan ulaşabilirsiniz. / Please find allergen code letters explanations of our menu on the last page.
* Menü ve ürünlerimizle ilgili daha detaylı bilgi için servis ekibine danışabilirsiniz. / You may consult our service team for more information about the products in the menu.
* Menüde yer alan ürünler şubeler arasında farklılık gösterebilir. / The items in the menu may vary between branches.
* Kuver / Couver 25.00 TL

Pastırmalı Humus

Söğürme

SICAK BAŞLANGIÇLAR/HOT STARTERS
İçli Köfte (A-C-H)

Boiled meatballs stuffed with Turkish herbs and walnuts

Sade / Pastırmalı Humus (G-N)

Hummus with virgin olive oil and pastrami (optional)

27.00 TL
32.00 / 38.00 TL

Söğürme (G)

35.00 TL

Közde Soğan & Sarımsak

35.00 TL

Kuru Patlıcan Dolması

25.00 TL

Grilled eggplant, tomato and chilli green pepper mixed and roasted
on the oven in a stewplate
Barbequed baby onion and garlic with pomegrante sauce dressing
Dry stuffed eggplant with rice and minced meat

Kuru Patlıcan Dolması

* Ekmeklerinizi kepekli veya glutensiz olarak tercih edebilirsiniz. / You can choose your bread as wholemeal or gluten free.
* Ürünlerimizin yanında yer alan harfler ile ilgili açıklamalara son sayfadan ulaşabilirsiniz. / Please find allergen code letters explanations of our menu on the last page.
* Menü ve ürünlerimizle ilgili daha detaylı bilgi için servis ekibine danışabilirsiniz. / You may consult our service team for more information about the products in the menu.
* Menüde yer alan ürünler şubeler arasında farklılık gösterebilir. / The items in the menu may vary between branches.

* Mevsimsel / Seasonal.

TAŞ FIRINDAN / FROM THE WOOD OVEN
Fındık Peynirli Pide (A-C-G)

16.00 TL

Traditional pidette with cheese

Fındık Lahmacun (A-C)

16.00 TL

Traditional pidette with ground seasoned lamb

Ceviz Lahmacun (A-C)

25.00 TL

Traditional pidette with ground seasoned lamb (Medium Size)

Lahmacun (A-C)

29.00 TL

Thin Turkish pizza with ground seasoned meat, herbs and spices

Kaşar Peynirli Pide (A-C-G)

55.00 TL

Traditional Turkish pizza with cheese

Tulum Peynirli Pide (A-C-G)

55.00 TL

Traditional Turkish pizza with tulum cheese

Kıymalı Pide (A-C)

60.00 TL

Traditional Turkish pizza with ground seasoned lamb

Kıymalı ve Kaşar Peynirli Pide (A-C-G)

70.00 TL

Traditional Turkish pizza with ground seasoned lamb and cheese

Kuşbaşılı Pide (A-C)

65.00 TL

Traditional Turkish pizza with chopped meat

Kuşbaşılı ve Kaşar Peynirli Pide (A-C-G)

70.00 TL

GLUTENSİZ FIRINDAN* / GLUTENFREE FROM THE OVEN
Lahmacun (C)

29.00 TL

Traditional pidette with ground seasoned lamb

İsotlu Lahmacun (C)

29.00 TL

Traditional pidette with ground seasoned lamb with isot

Kıymalı Pide (C)

60.00 TL

Traditional Turkish pizza with ground seasoned lamb

Kuşbaşılı Pide (C)

65.00 TL

Traditional Turkish pizza with chopped meat

Kaşarlı Pide (C-G)

55.00 TL

Traditional Turkish pizza with cheese

*Çölyak hastaları ve gluten duyarlılığı ileri seviye olan kişilerin tüketmemesi önerilir.
It is not recommended to consume celiac patients and people with advanced gluten sensitivity.

Lahmacun
Kuşbaşılı Pide
Kaşar Peynirli Pide
* Ekmeklerinizi kepekli veya glutensiz olarak tercih edebilirsiniz. / You can choose your bread as wholemeal or gluten free.
* Ürünlerimizin yanında yer alan harfler ile ilgili açıklamalara son sayfadan ulaşabilirsiniz. / Please find allergen code letters explanations of our menu on the last page.
* Menü ve ürünlerimizle ilgili daha detaylı bilgi için servis ekibine danışabilirsiniz. / You may consult our service team for more information about the products in the menu.
* Menüde yer alan ürünler şubeler arasında farklılık gösterebilir. / The items in the menu may vary between branches.

GLUTENSİZ
GLUTEN FREE

Traditional Turkish pizza with chopped meat and cheese

Toros Salata

SALATALAR / SALADS
Toros Salata

40.00 TL

Signature salad with finely chopped herbs with
special pomegranate dressing

Gavurdağı Salata (H)

40.00 TL

Cubed tomatoes with finely chopped onions, Turkish herbs and lemon
squash on the top

Ezme Salata

40.00 TL

Special mixture puree of tomatoes, onion, parsley and Turkish Herbs

Çoban Salata

40.00 TL

Shepherd's Salad. Cubed tomatoes and cucumber mixed with finely
chopped onions in virgin oil - lemon dressing

Mevsim Salata

40.00 TL

Season Salad. Fine cut iceberg lettuce, tomatoes,
cucumber and carrots with virgin olive oil - lemon dressing

Göbek Salata

40.00 TL

Iceberg lettuce, rocket and cherry tomatoes
served with olive oil and lemon juice

Fattuş Salata

50.00 TL

Fattush Salad. With Lettuce, tomatoes, green olive slices and parsley
served with black olive paste dressing

Ilık Tavuklu Salata (A-G)

65.00 TL

Ezme
Salata

Mediterranean green leaves with slices of grilled chicken

Şaşlıklı Salata (A-F-G)

65.00 TL

Mediterranean green leaves with slices of grilled beef

Roka - Domates Salatası

40.00 TL

Salad with rocket and tomatoes

Peynirli Roka Salatası

45.00 TL

Salad with rocket and white cheese

Gavurdağı Salata

Fattuş Salata

* Ekmeklerinizi kepekli veya glutensiz olarak tercih edebilirsiniz. / You can choose your bread as wholemeal or gluten free.
* Ürünlerimizin yanında yer alan harfler ile ilgili açıklamalara son sayfadan ulaşabilirsiniz. / Please find allergen code letters explanations of our menu on the last page.
* Menü ve ürünlerimizle ilgili daha detaylı bilgi için servis ekibine danışabilirsiniz. / You may consult our service team for more information about the products in the menu.
* Menüde yer alan ürünler şubeler arasında farklılık gösterebilir. / The items in the menu may vary between branches.

*Kuzu eti ihtiva eden ürünlerimiz Kırklareli Kuzusu’ndan üretilmektedir.
*Our products containing lamb meat are produced from Kırklareli Lamb.

ŞEF’İN SPESİYALLERİ / CHEF’S SPECIALS
* Gevrek Kebap (A-G-N)

95.00 TL

YENİ / NEW

Special lamb kebab in wrap on the top of yoghurt with sesame seed

* Kurabiye (A-F)

125.00 TL

Special tender cubes of marinated lamb tenderloin

* Karski (A)

125.00 TL

Special marinated and grilled cubes of lamb loin

Çıtır Kanat (A)

65.00 TL

Crispy Chicken wings marinated with virgin oil and Turkish spices

* Fıstıklı Kebap (A)

95.00 TL

Signature lamb kebab, hand ground daily and marinated with pistachio

* Kallavi (A)

145.00 TL

Signature lamb kebab, hand ground daily and marinated with Turkish spices

* Küşleme (A)

125.00 TL

Special lamb tenderloin

Bonfile Dilimleri (A)

125.00 TL

Special beef slices

Gıda israfını en aza indirmek için tüm et ürünlerimiz garnitürsüz
servis edilmektedir.Lütfen garnitür isteklerinizi servis ekibimize iletiniz.
All our meat products are garnished to minimize food waste.
Please forward your garnish requests to our service team.
* Ekmeklerinizi kepekli veya glutensiz olarak tercih edebilirsiniz. / You can choose your bread as wholemeal or gluten free.
* Taze baharat kokularının etin aromasıyla buluştuğu, üzerinde buharı ile servis edilen kuzu, dana ve tavuk çeşitleri Köşebaşı’na özel şekilde marine edilip,
kömür ateşinde lezzetini kaybetmeden ve kurumadan pişirilmektedir. / Marinades at Köşebaşı, we use a variety of marinades, each of which are applied for a certain
period of time to bring out the full flavor.

Beyti

Kurabiye

Gevrek Kebap

Şaşlık Kebap

Beyti

Köşebaşı Kebap

Çöp Şiş

Gıda israfını en aza indirmek için tüm et ürünlerimiz garnitürsüz
servis edilmektedir.Lütfen garnitür isteklerinizi servis ekibiimize iletiniz.
All our meat products are garnished to minimize food waste.
Please forward your garnish requests to our service team.

*Kuzu eti ihtiva eden ürünlerimiz Kırklareli Kuzusu’ndan üretilmektedir.
*Our products containing lamb meat are produced from Kırklareli Lamb.

OCAKBAŞINDAN / FROM THE GRILL
* Çöp Şiş (A)

86.00 TL

* Köşebaşı Kebap (Acılı / Acısız) (A)

88.00 TL

* Tarsusi Kebap (A)

92.00 TL

* Beyti Kebap (A-G)

96.00 TL

* Patlıcanlı Kebap (A)

97.00 TL

Şaşlık Kebap (A-F-G)

99.00 TL

Small cubes of marinated lamb (Barbequed)
Signature lamb kebab, hand ground daily and marinated
with Turkish spices (Spicy/Mild)
Special version of Köşebaşı Kebap with extra onion

Minced lamb kebab in thin pastry with chopped parsley, tomato sauce and yoghurt
Minced lamb kebab with barbequed eggplants
Barbequed slices of specially marinated beef and onion rings

* Terbiyeli Şiş (A-G)

96.00 TL

Tender cubes of marinated lamb (Barbequed)

* Alinazik (Kebaptan / Çöp Şişten / Terbiyeli Şişten) (A-G) 99.00 / 99.00 / 110.00TL
Minced lamb kebab/lamb shish/chicken shish over a mixture of yoghurt,
eggplant and garlic puree

* Pirzola (Kalem/Porsiyon) (A)

Grilled lamb chops with virgin olive oil and
Turkish spices (Chop / Portion)

34.00 / 96.00 TL

* Kaburga (A)

86.00 TL

Tavuk Şiş (A-G)

65.00 TL

Tavuk Kanat (A-G)

65.00 TL

Köşebaşı Köfte (A)

67.00 TL

Barbequed ribs seasoned with Turkish spices
Spiced tender cubes of marinated chicken (barbequed)
Chicken wings marinated with virgin oil and Turkish spices
Grilled meatballs

*Kıvırcık koyun ırkının en saf olarak korunmuş sürülerini barındıran, Istranca Dağları ve ormanlarıyla
çevrili, Trakya’nın doğa harikası Kırklareli; Köşebaşı mutfağının vazgeçilmezi kıvırcık kuzuya ev sahipliği yapıyor.
Doğal besicilik yapan firmalardan tedarik ettiğimiz, menşe olarak coğrafi işaretli Kırklareli Kıvırcık Kuzusu, Osmanlı
Saray Mutfağı’nın da vazgeçilmezi olarak tarihte yer alıyor.
Kırklareli’nin müthiş doğasının sunduğu imkanlarla en özel otlardan beslenen, ülkemizde en lezzetli et olarak da
tanımlanan kıvırcık kuzu, gerçekleştirilen ıslah projesi kapsamında secere kayıtları da tutularak “Elit Sürü” sertifikası ile
sürdürülebilir yetiştiricilik yapan tedarikçilerden Köşebaşı mutfaklarına giriyor.
* Ekmeklerinizi kepekli veya glutensiz olarak tercih edebilirsiniz. / You can choose your bread as wholemeal or gluten free.

Menşe Adı; Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, bölge veya istisnai durumlarda ülkeden kaynaklanan, tüm veya esas özelliklerini bu coğrafi alana özgü doğal ve
beşerî unsurlardan alan, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerin tümü bu coğrafi alanın sınırları içinde gerçekleşen ürünleri tanımlayan adlar menşe adıdır. /
Origin Name; All or the main features of the natural and natural characteristics of this geographical area originating from a region, region or, in exceptional cases,
the country with its geographical boundaries.Names describing the products that are derived from human elements, whose production, processing and all other
processes take place within the boundaries of this geographical area are the names of origin.

* Ekmeklerinizi kepekli veya glutensiz olarak tercih edebilirsiniz. / You can choose your bread as wholemeal or gluten free.
* Ürünlerimizin yanında yer alan harfler ile ilgili açıklamalara son sayfadan ulaşabilirsiniz. / Please find allergen code letters explanations of our menu on the last page.
* Menü ve ürünlerimizle ilgili daha detaylı bilgi için servis ekibine danışabilirsiniz. / You may consult our service team for more information about the products in the menu.
* Menüde yer alan ürünler şubeler arasında farklılık gösterebilir. / The items in the menu may vary between branches.

VEGAN/VEGAN*
BAŞLANGIÇLAR/STARTERS

Turşu (O)

33.00 TL

Marinated mix pickles

Enginar*

33.00 TL

Hearts of artichokes stuffed with carrots, potato and peas

Üzümlü Ispanak (E-H)

33.00 TL

Sautéed Spinach, capsicums and onion served with pine seeds and raisin

Söğürme (G)

35.00 TL

Közde Soğan & Sarımsak

35.00 TL

Közde Patlıcan

32.00 TL

Grilled eggplant, tomato and chilli green pepper mixed and roasted
on the oven in a stewplate

Barbequed eggplant with pomegrante sauce dressing

SALATALAR/SALADS
Toros Salata

40.00 TL

Signature salad with finely chopped herbs with
special pomegranate dressing

Gavurdağı Salata (H)

40.00 TL

Cubed tomatoes with finely chopped onions, Turkish herbs and lemon
squash on the top

Ezme Salata

40.00 TL

Special mixture puree of tomatoes, onion, parsley and Turkish Herbs

TAŞ FIRINDAN / FROM THE WOOD OVEN
Lahmacun (A-F)

29.00 TL

Thin Turkish pizza with vegan meat

İsotlu Lahmacun (A-F)

29.00 TL

Thin Turkish pizza with vegan meat and traditional spice; isot

Sebzeli Lahmacun (A-F)

29.00 TL

Thin Turkish pizza with vegan meat and vegetables

Pide (A-F)

60.00 TL

Thin Turkish pizza with vegan meat and traditional spice; isot

Sebzeli Pide (A)

55.00 TL

Traditional Turkish pidette with vegetables

OCAKBAŞINDAN / FROM THE GRILL
Acılı / Acısız Kebap (A-F)

88.00 TL

Satır Kebap (A-F)

92.00 TL

Sarma Kebap (A-F)

96.00 TL

Signature vegan kebab, marinated with Turkish spices (Spicy/Mild)
Special version of vegan kebap with extra onion

Special version of vegan kebap in thin pastry with chopped parsley, tomato sauce, rice yoghurt

TATLI / DESSERT
Tahinli Kabak Tatlısı (H-N)

Pumpkin dessert with syrup and crushed sesame seeds
Daha fazla seçenek için lütfen servis ekibine danışınız.
Please consult service team for more options.

40.00 TL

VEGAN
VEGAN

Barbequed baby onion and garlic / eggplant with pomegrante sauce dressing

Sarma Kebap

*Vegan seçenekler hayvansal ürün içermemektedir./ Vegan options do not contain animal products

Künefe

Tahinli Kabak Tatlısı

TATLILAR / DESSERTS
Künefe (A-G-H)

45.00 TL

Dondurmalı İrmik Helvası (A-G-H)

42.00 TL

Katmer (A-G-H)

60.00 TL

Ayva Tatlısı* (G-H)

40.00 TL

Kabak Tatlısı* (G-H)

40.00 TL

Tahinli Kabak Tatlısı (G-H-N)

40.00 TL

Dondurma (G)

25.00 TL

Karışık Meyve

35.00 TL

Serpme Meyve

45.00 TL

Oven baked kadaifi with molten cheese in the center, syrup and kaymak
Semolina dessert with ice cream

Phyllo pastry with clotted cream and pistachio
Quince dessert with syrup
Pumpkin dessert with syrup
Pumpkin dessert with syrup and crushed sesame seeds
Ice cream

Seasonal mix fruit plate
Seasonal mix fruit

Dondurmalı İrmik Helvası

Katmer

* Ürünlerimizin yanında yer alan harfler ile ilgili açıklamalara son sayfadan ulaşabilirsiniz. / Please find allergen code letters explanations of our menu on the last page.
* Menü ve ürünlerimizle ilgili daha detaylı bilgi için servis ekibine danışabilirsiniz. / You may consult our service team for more information about the products in the menu.
* Menüde yer alan ürünler şubeler arasında farklılık gösterebilir. / The items in the menu may vary between branches.
* Mevsimsel / Seasonal.

İÇECEKLER / BEVERAGES
Meşrubatlar

15.00 TL

Drinks

Maden Suyu

10.00 TL

Sparkling Water

Ayran

13.00 TL

Drink made of yoghurt

Şalgam Suyu

14.00 TL

Turnip juice

Red Bull

35.00 TL

Energy drink

SICAK İÇECEKLER / HOT BEVERAGES
Espresso

18.00 TL

Americano

20.00 TL

Türk Kahvesi

15.00 TL

Turkish Coffee

Çay

10.00 TL

Tea

BİRA / BEER
Yerli Bira (Efes Pilsen, Bomonti, Tuborg) 33 cl (A-O)

40.00 TL

Local Beer

Yabancı Bira (Miller, Corona) 33 cl
Import Beer

(A-O)

45.00 TL

ALKOLLÜ İÇECEKLER / ALCOHOLIC BEVERAGES
RAKI

Duble

20 cl

Yeni Rakı

50.00 TL

170.00 TL

220.00 TL

390.00 TL

Yeni Rakı Yeni Seri

51.00 TL

175.00 TL

230.00 TL

400.00 TL

35 cl

70 cl

Yeni Rakı Ala

-

-

250.00 TL

485.00 TL

Yeni Rakı Ustaların Karışımı

-

-

260.00 TL

495.00 TL

-

280.00 TL

520.00 TL

Yeni Rakı Uzun Demleme

-

Tekirdağ Rakı

52.00 TL

175.00 TL

240.00 TL

430.00 TL

Tekirdağ Gold Rakı

54.00 TL

185.00 TL

280.00 TL

440.00 TL

Tekirdağ Rakısı Trakya Serisi 55.00 TL

180.00 TL

280.00 TL

480.00 TL

Tekirdağ Rakı No: 10

-

-

-

570.00 TL

Altınbaş Rakı

-

-

-

350.00 TL

Kulüp Rakı

-

-

-

360.00 TL

Efe Yaş Üzüm Rakısı
Efe Göbek Rakısı

52.00 TL
-

170.00 TL

220.00 TL

390.00 TL

180.00 TL

240.00 TL

440.00 TL

Efe Gold Rakı

58.00 TL

210.00 TL

310.00 TL

480.00 TL

Beylerbeyi Göbek Rakısı

54.00 TL

190.00 TL

245.00 TL

470.00 TL

Saki Rakı

-

-

260.00 TL

490.00 TL

Saki Rakı Altın Serisi

-

-

250.00 TL

470.00 TL

Mercan Rakı

-

-

490.00 TL

210.00 TL

ALERJİ veya GIDA İNTOLERANSINI TETİKLEYEBİLECEK OLAN İLGİLİ
MALZEMELER HAKKINDA BİLGİLENDİRME
INFORMATION ABOUT THE RELATED MATERIALS WHICH CAN CONTACT
ALLERGY OR FOOD INHIBITORS
Bir adlandırma, ancak tanımlanan maddenin veya bundan üretilen ürünün nihai üründe
malzeme olarak bulunması durumunda yapılır.
Designations are provided if the designated substances or products created from these substances are
contained in the end product as an ingredient.
14 ana alerjenin tanımlaması, yasal düzenlemeler doğrultusunda yapılır (AB gıda bilgilendirme yönetmeliği
1169/2011). Buna ek olarak, gıda alerjileri veya intoleranslarına yol açabilecek başka maddeler de vardır.
The 14 main allergens are labelled according to legal stipulations (EU – Food Information to Consumers
Regulation 1169/2011). In addition to these, there are also other substances that can induce food allergies or
intolerances.
İtinalı bir şekilde hazırlanmalarına rağmen yemeklerimiz, tanımlanan malzemelerin yanında,
mutfaktaki üretim süreçlerinde kullanılan diğer maddelerin izlerini de içerebilir.
Despite the fact that our food is prepared with great care, traces of other substances, used during the
production process in the kitchen, may be contained in our foods in addition to the designated ingredients.

Herhangi bir yiyeceğe alerjiniz varsa lütfen belirtiniz.
Please indicate if you have any food allergies.
Vejetaryen / Vegetarian

Vegan

Kısa tanımlama
Abbreviation

Harf kodu
Letter code

Gluten içeren tahıllar
Gluten containing grains

A

Kabuklular
Crustaceans

B

Yumurta
Egg

C

Balık
Fish

D

Yer fıstığı
Peanut

E

Soya
Soy

F

Süt veya laktoz
Milk or lactose

G

Kuruyemiş
Edible nuts

H

Kereviz
Celery

L

Hardal
Mustard

M

Susam
Sesame

N

Sülfitler
Sulphites

O

Acı baklalar
Lupines

P

Bu menü şeker kamışı posasından üretilen kağıtlarla yapılmıştır..
%100 geri dönüşümlüdür. Bu menü için ağaç kesilmemiştir.
This menu is made with paper produced from sugarcane fibers.
It is 100% recyclable. None of tree is cut for this menu.

