
 
 

ATIŞTIRMALIK & PAYLAŞMALIK 
 

Enginar Salatası   
taze otlar / enginar kalbi / karakılçık buğday / çilek / yer fıstığı  

 
Kuru Cacık  

isli yoğurt / közlenmiş sarımsak / turşu salatalık 
 

“Gambilya” Fava  
Bodrum baklası / acılı “Halhali” zeytin  / Mut biberi turşusu / taze bakla 

 
Ördek Topik  

tarçın / vişne / humus / ceviz / sızma zeytinyağı 
 

Ot Kavurma  
ebegümeci / ısırgan / cibes / çıtır yufka / manda yoğurdu 

 
Bahçeden Yaz Domatesleri 

Mürver çiçeği turşusu / çıtır yufka / çilek sirkesi 
 

Kabak Sıyırma  
otlu keçi peyniri sosu / mevsim kabakları / “Karaağaç” biberi 

 
Köz Şeftali ve “Obruk” Peyniri  

roka / ayva sızması / taze fasülye 
 

 Etli Bulgur  
 “Karakılçık” bulgur / manda peyniri / hardal sos 

 
Çıtır Pide  

ekşi mayalı hamur / kuzu kokoreç /  Tulum peyniri  
 

Mangalda Kuzu Sucuk  
14 gün dinlendirilmiş acılı sucuk / közde patates ezmesi / Çengelköy salatalık turşusu 

 
Közde Kalamar  

yüksek ateşte ızgara kalamar / otlu soğan dolması / pazı sosu 
 

            Külde Ahtapot  
ılık Ege salatası / sumak / isot / nar ekşisi 

 
 



 
 

ANA YEMEK 
AÇIK ATEŞTEN & TAŞ FIRINDAN 

 
 Yaz Türlüsü 

  çanak enginar / kuşkonmaz / taze bamya  / ısırgan sosu 
 

Izgara Köy Tavuğu  
fırınlanmış taze patates / biber turşusu / acı hardal 

 
Taş Fırından Levrek (2 kişilik) 

  alabaşlı köy eriştesi / balıkçı salatası / fasulye / bebek patates 
 

Askıda Pişmiş Fener Balığı (2 kişilik) 
fırınlanmış taze fasulye / köz mevsim biberleri / yabani ot suyu 

 
Deniz Mahsülleri Yahni (2 kişilik) 

karides / kalamar / kaya levreği / midye / gökkuşağı pazı  
 

Odun Ateşinde Levrek 
 sarı mercimek pilavı / mevsim mantarları / körpe ıspanak  

 
Karidesli Beyaz Darı Pilavı  

karides / beyaz mısır / körpe ıspanak 
 

Dana Kuyruğu Katmer  
katmer / keçi yoğurdu / acı yağ 

 
Ağır Ateşte Pişmiş Dana Yanak  

‘’Halhali’’ zeytin / köz patlıcan / kemik sosu / zahter 
 

Kuzu Pirzola 
kuru patlıcanlı simit bulgur / fıstık ezmesi 

 
Dana Bonfile  

kabak ‘’Çintme’’ / kıl biber / kırmızı soğan 
 

12 Saat Ağır Ateşte Pişirilmiş Dana Kaburga (2 kişilik) 
 taş fırından beyaz börülceli enginar / köz biber sos / manda yoğurdu  

 
Trakya Kıvırcık (2 kişilik) 

kemiğinde fırınlanmış kuzu kürek / Antakya firik buğdayı / acılı komposto / tuzlu yoğurt 
 
 
 
 
 



                                                              TATLI  
 

Yanık Fıstık 
“Antep” fıstık / reyhanlı vişne dondurması   

 
Taş Fırından Kayısı 

Acıbadem kreması  / kavrulmuş bisküvi kıtırı 
 

Soğuk Çikolata 
 fındık / karadut  / çilek  / yaban mersini 

 
Odun ateşinde Antep Fıstıklı Börek   

Manda kaymağı /  fırınlanmış erik  / Kesme dondurma 
 

‘’Menengiç’’ 
‘’Menengiç’’ kahvesi  /  karadut / çilek karlama / file badem 

 
Peynir & Bal 

Anadolu peynirleri / ceviz 
 

 
 

 


