atıştırmalık & paylaşmalık
ÇITIR
Ekşi mayalı tam buğday hamuru | süt kuzu kokoreç | Sürmene tulum peyniri

55 TL

BALIK TURŞU
Palamut marine | turşulanmış deniz fasulyesi | rezene | ekşi sos

72 TL

SONBAHAR SALATASI
Mevsim otları | isli keçi peyniri | armut | ekşi sos

59 TL

KURU CACIK
İsli yoğurt | köz sarımsak | turşu salatalık

50 TL

ETLI KISIR
Et tartar | simit bulgur | nar sızması

55 TL

ÖRDEK TOPİK
Tarçın | soğan | humus | ceviz

65 TL

ACILI BALKABAĞI
Yoğurt | köz sarımsak | fesleğen | nane | ceviz

50 TL

MANGALDA SUCUK
Ev yapımı acılı kuzu sucuğu | köz patates ezme | Çengelköy turşu

80 TL

KALAMAR
Yüksek ateşte ızgara kalamar | alabaş turp | deniz kıyısı otları

95 TL

KÜLDE AHTAPOT
Ilık Ege salatası | nar sızması | zeytinyağı

120 TL

TÜTSÜLENMIŞ DANA DİL
Yeşil elma turşusu | kuru domates | Hibeş kreması

90 TL

İLİKLİ DANA KEMİK
Sarımsaklı ekşi maya ekmek | taze baharatlı tereyağı

65 TL

TÜTSÜLENMIŞ USKUMRU
Körpe otlar | çıtır turp | acı biber sos | sızma zeytinyağı

65 TL

PEYNİR & BAL
Anadolu’nun peynirleri | meşe balı | ceviz

195 TL

ana yemek
TAŞ

FIRINDAN

LEVREK
Közlenmiş arpacık soğan | şeker domates | bebek brokoli

195 TL

KUZU PİRZOLA
Pancar pekmezli kuzu pirzola | fırınlanmış Ege otlu balkabağı | taze baharat ezme

195 TL

TRAKYA KIVIRCIK
Kemiğinde fırınlanmış kuzu | Antakya firik | acılı komposto | tuzlu yoğurt

365 TL

(iki kişilik)

DANA KUYRUĞU KATMER
Katmer | keçi yoğurdu | acı yağ

AÇIK

165 TL

ATEŞTEN

BUGÜN DENİZDEN
Günlük değişen taze deniz ürünleri

(lütfen sorunuz)

PALAMUT IZGARA
Odun ateşinde şişte palamut | tereyağlı patates ezme | zeytinyağlı zahter

155 TL

KARİDES
Yabani semizotu | köz pırasa | yeşil elma | biber sirkesi

190 TL

MANGALDA KÖY TAVUĞU
Fırınlanmış körpe patates | mevsim otları | acı biber sosu

145 TL

KURU DİNLENDİRİLMİŞ DANA PİRZOLA
Köz sarımsak | ızgara sebzeler | dana ilikli kemik

375 TL

KUZU UYKULUK
Izgara kuzu uykuluk | patatesli kıtır | sonbahar trüf mantarı | taze baharat sos

185 TL

KUZU KÜŞLEME
Portakallı havuç ezme | yabani mantar | kuzu kemik suyu

195 TL

KÖZ SEBZE SALATA
Közlenmiş mevsim sebzeleri | kuruyemişler | yaş badem sütü

75 TL

tatlı
dessert
YANIK SÜTLAÇ
Fırın sütlaç dondurması / karadut ezmesi / kekikli kıtır
Burnt ‘sütlaç’ ice cream / black mulberry / thyme crumb

33 TL

IRMIK HELVA
İrmik helvası / mürverli nektari / çilek dondurma
Semolina helva / nectarine and elderberry / ‘strawberry’ ice cream

33 TL

ÇIKOLATA / CHOCOLATE
Antep biberi / fıstık / vişne / baklava kıtırı
‘Antep’ chili / early harvest pistachio / cherry compote / baklava crisp

37 TL

PEYNİR & BAL
Anadolu’nun peynirleri | meşe balı | ceviz
Anatolian raw milk cheeses | local honey

195 TL

