GRUP FIX (TÜRK MUTFAGI) MENÜ
BAŞLANGIÇ YEMEĞİ / STARTER
Serpme Meze -8 Çeşit- / Orient Dish 8 Selection Share
(Otantik Türk mezeleri ile donatılmış şefin lezzet çeşitleri / Sebze, bakliyat, yoğurt, peynirli yeşillikten oluşur)
(Flavor varieties of 8 kinds of authentic Turkish appetizers)

4/1 Salata / 4/1 Salad

ARA SICAK YEMEĞİ / HOT PRESENTATION
Etli Pazı Sarma / Börek / Chard Wrapped with Yoghurt and Pastry
(Baharat, pirinç ve et ile sarmalanmış pazı yaprağı, yoğurt sos ile)
(Leaves wrapped with spices, rice and meat with yoghurt sauce)

ANA YEMEK / MAIN COURSE

(Önceden Bir (1) Tanesini Seçiniz ve Bildiriniz Lütfen.!) / (Please select one, the day before the event)

Piliç Topkapı / Topkapı Chicken
(Sebze ile doldurulmuş fırında piliç but eti - krem sosunda, buğuda pişmiş buğday ile)
(Roasted chicken stuffed with vegetable - in cream saucewith wheat)

veya - or
Fırın Edilmiş Fileto Levrek / Oven-Baked Fillet Sea Bass
(Patlıcan beğendi, sote soğan ve kızarmış çeri domates ile) / (Aubergine puree, sauteed onion and fried cherry tomato)

veya - or
Fırında Kuzu Budu Sarma / Roasted Lamb Wrap
(Sote sebze içeriği, kahverengi krem biber sos ve buğday keşkeği ile)
(Sauteed vegetables with brown creamy pepper sauce and wgeat keşkek)

TATLI / DESSERT

Karamelize Edilmiş Ekmek Kadayıfı -Su MuhallebiliCaramelized Crumpets in Thick Syrup with Starch Pudding with Rose Water
(Nane yaprağı ile meyve sosunda) / (In menthae leaf)

Limitli Menü 275,00 TL
Yerli İçecek Detayı / Local Drink Details
(Litera Sunum-Doluca Üretim Şaraplar, Rakı, Bira, Çay-Kahve veya Alkolsüz İçecek)
(Litera’s Serving: Wines Produced by Doluca, Rakı, Beer, Tea-Coffee or Soft Drinks)

GRUP FIX (DÜNYA MUTFAGI) MENÜ
BAŞLANGIÇ YEMEĞİ / STARTER
Tadım Tabağı (Dilim veya Parça) / Tasting Plate (Slice or Piece)
(Mevsimin Zeytinyağlısı, Bahçeden Tapas, Somon Pastırma, Ahtapot Carpaccio, Dana Carpaccio ve Mozzarella Peyniri)
(Seasonal vegetables cooked in double boiler, from the garden tapas, salmon pastrami, octopus carpaccio,
veal carpaccio and piece of mozzarella cheese)

ARA SICAK YEMEĞİ / HOT PRESENTATION
Etli Pazı Sarma / Chard Wrapped with Yoghurt
(Baharat, pirinç ve et ile sarmalanmış pazı yaprağı, yoğurt sos ile)
(Leaves wrapped with spices, rice and meat with yoghurt suce)
and

Karides Güveç / Shrimp Casserole
(Sebze ile sote edilmiş karides, eritme peynir ve domates sos ile)
(Shrimp sauteed with vegetables, served with melted cheese and tomato sauce)

ANA YEMEK (Önceden Bir (1) Tanesini Seçiniz ve Bildiriniz Lütfen.!)
MAIN COURSE (Please select one, the day before the event ahead of time.!)
Piliç Dolması / Stuffed Chicken
(Sebze ile doldurulmuş fırında piliç but eti - krem sosunda, file badem ile)
(Roasted chicken thigh stuffed with vegetable - in cream sauce with slivered almonds and tomato couscous)

veya - or
Fırında File Bademli Fileto Levrek / Oven-Baked Sea Bass with Slivered Almonds
(Fesleğenli zencefilli patates püresi, sote soğan, çeri domates ve yeşillik ve limon sos ile)
(Ginger and basil mashed potato, sauteed onions, cherry tomato, greens and lemon sauce)

veya - or
Fırında Kemiksiz Kuzu Karski Sarma / Roasted Lamb Karski Fillet
(Sote sebze içeriği, kahverengi krem biber sos ve domatesli kuskus ile)
(Sauteed vegetables - brown creamy pepper sauce with tomato couscous)

TATLI / DESSERTS

Narenciyeli Soğuk Yaz Suflesi / Cold Souffle with Citrus
(Frambuaz sos ile) / (With raspberry sauce)

Limitli Menü 290,00 TL
Yerli İçecek Detayı / Local Drink Details
(Litera Sunum-Doluca Üretim Şaraplar, Rakı, Bira, Çay-Kahve veya Alkolsüz İçecek)
(Litera’s Serving: Wines Produced by Doluca, Rakı, Beer, Tea-Coffee or Soft Drinks)

