
DAVET & ORGANİZASYON KAPAMALI MENÜ

Invitation and Organization Closed Menu

Grup rezervasyonlarda % 50 kaparo alınır.  //  50% deposit is taken in group reservations.

Kapasite 100 kişi.  //  Capacity is 100 Persons.

Limitsiz Yerli İçecek Dahildir. (4 Saat İçin Geçerlidir)
Unlimited Local Beverages are Included. (Valid for 4 hours)

BAŞLANGIÇ YEMEĞİ  //  STARTER
Tadım Tabağı (Dilim veya Parça)  //  Tasting Plate (Slice or Piece)
Mevsimin zeytinyağlısı, bahçeden tapas, somon pastırma, dana carpaccio  //  Seasonal

vegetables cooked in double boiler, from the garden tapas, salmon pastrami, veal carpaccio

Serpme Meze -6 Çeşit-  //  Orient Dish 6 Selection Share
Otantik Türk mezeleri ile donatılmış şefin lezzet çeşitleri / Sebze, bakliyat ve yoğurtlu

mezelerden oluşur  //  Flavor varieties of 6 kinds of authentic Turkish appetizers-meze

¼ Peynir Tabağı  //  Cheese Plate
Ceddar, isli, beyaz ve kaşar peyniri  //  Cheddar, smoke, white and kashar 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 sauce

¼ Taze Karides Tereyağında  //  Fresh-Buttered Shrimp
Sebze ve istiridye mantarı ile sote edilmiş terayağında karides  //  Shrimp sauteed with

vegetables and oyster mushroom served with  fresh buttered sauce

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

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  //  DESSERT
Karamelize Edilmiş Ekmek Kadayıfı -Su Muhallebili- // Caramelized

Crumpets in Thick Syrup with Starch Pudding with Rose Water
Nane yaprağı ile meyve sosunda  //  In menthae leaf

Limitsiz Yerli İçecek Detayı  //  Unlimited Local Beverage Detail
Litera Sunum-Doluca Üretim Şaraplar, Rakı, Bira, Çay-Kahve veya Alkolsüz İçecek

Litera Sunum-Doluca production Wines, Raki, Beer, Tea-Coffee or Soft Drinks

DJ Müzik Dahildir.  //  DJ Music is included.
NOT: Canlı Müzik, Süsleme, Fotoğraf ve Video Ekstradır.
NOTE: Live music, decoration, photos and video are extra.

“Servis ücreti %10 ilave edilir.” // “10% service charge will be added.”


