




KAHVALTILAR

BAŞLANGIÇLAR

Açık Büfe Kahvaltı (80 çeşit)     40 
(Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermektedir. Kahvaltı servimiz
09:00-13:00 saatleri arasındadır. 
0-6 yaş arası ücretsiz, 6-12 yaş arası %50 indirim uygulanmaktadır.) 

Tabak Kahvaltı (22 Çeşit)      26 
(4 Çeşit peynir, yeşil zeytin, siyah zeytin, bal, kaymak, reçel, çikolata, lutenitsa, 
tereyağı, tahin helva, domates, salatalık, kuru kayısı, kuru incir, salam, 
haşlanmış yumurta, sigara böreği 2 adet, patates kızartması ve sınırsız çay ile)  
Menemen         10 
(Yumurta, domates, sivri biber, tereyağı ve özel baharat ile) 

Sucuklu Yumurta        14 
(Yumurta, sucuk ve tereyağı ile) 

Sahanda Yumurta        8 
(Yumurta ve tereyağı ile) 

Omlet          12 
(Yumurta, kaşar peyniri ve tereyağı ile) 

Balık Çorbası         10 
(Balık, tereyağı, mevsim sebzeleri, krema ve özel baharat ile)  
Mercimek Çorbası       7 
(Kırmızı mercimek, mevsim sebzeleri, zerdeçal, tereyağı ve özel baharat ile) 

Karides Söğüş        24 
(Zeytinyağı, limon ve maydanoz eşliğinde)  

Patlıcan Herse        6 
(Közlenmiş patlıcan, zeytinyağı ve limon sosu ile)  
 
Közlenmiş Biber        6 
(Közlenmiş kapya biber, zeytinyağı, sarımsak ve sirke ile)  

Acılı Ezme          6   
(Biber salçası, domates salçası, mevsim yeşillikleri ve özel baharat ile)  

Yoğurt           5 

Patates Kızartması       8 



ARA SICAKLAR

Deniz Böreği          6 
(Kızgın yağda pişmiş kaşarlı krep hamuru içerisinde deniz mahsulleri, 
maydanoz ve domates eşliğinde)      

Kalamar           35 
(Marine edilerek kızartılmış tarator sosu eşliğinde)    

Karides Güveç         35 
(Mantar, domates, biber, kaşar peyniri ve özel baharat ile)      
    
Karides Cızlama         32 
(Sarımsak, tereyağı ve özel baharat ile)      

Balık Köftesi          12 
(Balık çeşitleri ve kaşar peyniri ile yoğrulmuş, salatalık, domates ve maydanoz eşliğinde)  
 

Balık Kokoreç         38 
(Levrek balığı, soğan, kapya biber, sivri biber, tereyağı ve özel baharat ile)    
       

SALATALAR
Tek  /  Duble

Mevsim Salata         7   12
(Kırmızı lahana, havuç, marul, roka, maydanoz, salatalık, domates, turp, mısır,  
zeytinyağı ve özel sos ile)      

Çoban Salata         7   12
(Salatalık, domates, soğan, biber, kornişon turşu, maydanoz, zeytinyağı ve özel sos ile)   
 

Roka Salata          9   15
(Roka, domates, rendelenmiş mihaliç peynir, ceviz, kornişon turşu, acı biber, 
zeytinyağı ve özel sos ile)    
 



MENÜLER
Çipura Menü          38  
(Mangal ateşinde pişmiş çipura balığı, mevsim salata ve meşrubat eşliğinde) 
 

Levrek Menü          38 
(Mangal ateşinde pişmiş levrek balığı, mevsim salata ve meşrubat eşliğinde)  

Uskumru Menü         28 
(Mangal ateşinde pişmiş uskumru balığı, mevsim salata ve meşrubat eşliğinde)  

Köfte Menü          32 
(Izgara köfte, mevsim salata ve meşrubat eşliğinde)   

IZGARALAR

Piliç Pirzola         22 
(Özel sos ile marine edilmiş piliç pirzola, tereyağlı pirinç pilavı, sebzeli patates püresi, 
közlenmiş domates ve biber eşliğinde)

Piliç Şiş           22 
(Özel sosu ile marine edilmiş piliç bonfile, tereyağlı pirinç pilavı, sebzeli patates püresi,
közlenmiş domates ve biber eşliğinde) 

 
Izgara Köfte          24 
(Özel baharatlı köfte, tereyağlı pirinç pilavı, sebzeli patates püresi, közlenmiş 
domates ve biber eşliğinde)       

Karışık Izgara        45 
(Özel baharatlı köfte, kalem kuzu pirzola, dana antrkot, kangal sucuk, piliç şiş, 
tereyağlı pirinç pilavı, sebzeli patates püresi, közlenmiş domates ve biber eşliğinde)    

Kuzu Pirzola         52 
(Tereyağlı pirinç pilavı, sebzeli patates püresi, közlenmiş domates ve biber eşliğinde)

Pişirme süresi yaklaşık 20 dakikadır. Kişi başı 1,5 tl kuver ücreti alınmaktadır.





BALIKLAR
Çipura          30  
(Mangal ateşinde pişmiş çipura balığı, roka, kırmızı soğan ve limon eşliğinde) 
 Çipura Deniz (kg)        130  
(Mangal ateşinde pişmiş çipura balığı, roka, kırmızı soğan ve limon eşliğinde) 

Levrek           30 
(Mangal ateşinde pişen levrek balığı, roka, kırmızı soğan ve limon eşliğinde)  

Levrek Deniz (kg)       130 
(Mangal ateşinde pişen levrek balığı, roka, kırmızı soğan ve limon eşliğinde) 

Minekop (kg)          90 
(Mangal ateşinde pişen minekop balığı, roka, kırmızı soğan ve limon eşliğinde) 

Mercan Deniz (kg)       120
(Mangal ateşinde pişen mercan balığı, roka, kırmızı soğan ve limon eşliğinde)    

Trança Deniz (kg)       130
(Mangal ateşinde pişen trança balığı, roka, kırmızı soğan ve limon eşliğinde)    

Dil Balığı          30 
(Mangal ateşinde pişen dil balığı, roka, soğan ve limon eşliğinde)  
Dil Şiş          32 
(Dilimlenmiş dil balığı, domates, biber, limon, defne yaprağı ile şişe dizilip 
ızgarada pişirilen roka soğan ve limon eşliğinde sunum)  
Asma Yaprağında Sardalya      22 
(Mangal ateşinde asma yaprağına sarılmış sardalya, roka, kırmızı soğan ve limon eşliğinde)  
Hamsi          24 
(Kızgın yağda kızartılan hamsi balığı, roka, soğan ve limon eşliğinde sunum)  
İstavrit           24 
(Kızgın yağda kızartılan istavrit balığı, roka, soğan ve limon eşliğinde sunum)

Mezgit           28 
(Yumurta ve un ile harmanlanan, kızgın yağda pişen fileto mezgit parçaları roka, 
soğan ve limon eşliğinde sunum)  

Somon          42 
(Mangal ateşinde pişen somon balığı,  roka, kırmızı soğan ve limon eşliğinde) 
Barakta Balık         35 
(Mangalda kendi buharında pişmiş, alüminyum folyo içerisinde dil balığı, 
kaşar peyniri, domates, biber, soğan, sarımsak, tereyağı ve limon ile) 
Güveçte Balık        36 
(Fırında pişmiş dil balığı, soğan, biber, mantar, sarımsak, tereyağı ve kaşar peyniri ile) 
Tuzda Balık (kg)        150  
(Kilogramlık deniz balığı, tuz ve özel karışım harcı kaplanarak, kendi buharı ile 
fırında pişmiş, roka,kırmızı soğan ve limon eşliğinde) 

Balık Buğulama (kg)       160
(Kilogramlık deniz balığı, karides, patates, havuç, soğan, tereyağı, krema, kaşar peyniri ile)    

Pişirme süresi yaklaşık 20 dakikadır. Kişi başı 1,5 tl kuver ücreti alınmaktadır.



BALIKLAR

Sardalya          
(Mangal ateşinde pişen sardalya balığı, roka, kırmızı soğan ve limon eşliğinde) 

Tekir          
(Mangal ateşinde pişen tekir balığı, roka, kırmızı soğan ve limon eşliğinde) 

Karagöz           
(Mangal ateşinde pişen karagöz balığı, roka, kırmızı soğan ve limon eşliğinde) 

Kılıç Şiş           
(Mangal ateşinde pişen kılıç balığı, roka, kırmızı soğan ve limon eşliğinde) 

Akya           
(Mangal ateşinde pişen akya balığı, roka, kırmızı soğan ve limon eşliğinde) 

Fener           
(Mangal ateşinde pişen fener balığı, roka, kırmızı soğan ve limon eşliğinde)

Kalkan           
(Mangal ateşinde pişen kalkan balığı, roka, kırmızı soğan ve limon eşliğinde) 

Çinekop          
(Mangal ateşinde pişen çinekop balığı, roka, kırmızı soğan ve limon eşliğinde)
     
Sarıkanat         
(Mangal ateşinde pişen sarıkanat balığı, roka, kırmızı soğan ve limon eşliğinde)
    
Lüfer          
(Mangal ateşinde pişen lüfer balığı, roka, kırmızı soğan ve limon eşliğinde) 
   
Kofana           
(Mangal ateşinde pişen kofana balığı, roka, kırmızı soğan ve limon eşliğinde) 
     
Eşkina           
(Mangal ateşinde pişen eşkina balığı, roka, kırmızı soğan ve limon eşliğinde) 
              
Lahos           
(Mangal ateşinde pişen lahos balığı, roka, kırmızı soğan ve limon eşliğinde) 
   
Kırlangıç          
(Mangal ateşinde pişen kırlangıç balığı, roka, kırmızı soğan ve limon eşliğinde) 
   
Palamut           
(Mangal ateşinde pişen palamut balığı, roka, kırmızı soğan ve limon eşliğinde)    

Not: Tesis mevsim balıklarında fiyat değişikliği yapma hakkına sahiptir. 



SICAK-SOĞUK İÇECEKLER

Kola     5 

Yedigün     5 

Meyve Suyu    5 

Ice Tea    5 

Gazoz    5 

Limonata   5 

Ayran     3 
 
Şalgam Suyu   5 

Şıra     5 

Sade Soda         3 

Meyveli Soda   4 

Su     1,5 

Çay          2,5 

Türk Kahvesi    8 



TATLILARTATLILAR

Fırın Helva (Fındık eşliğinde)       10 
      
İncir Tatlısı (Kaymak ve ceviz eşliğinde)       10  

Ayva Tatlısı (Kaymak ve ceviz eşliğinde)       10  

Kabak Tatlısı (Kaymak ve ceviz eşliğinde)     10 

Peynir Tatlısı (Kaymak ve ceviz eşliğinde)       8 

Fırın Sütlaç (Fındık eşliğinde)         10 

Suffle (Krema ve pudra şekeri eşliğinde)      15 



       

YEMEK ADI KEREVİZ
GLUTEN
İÇEREN

TAHILLAR

KABUK
LULAR

YUMUR-
TA BALIK BAKLA

SÜT VE 
SÜT 

ÜRÜN-
LERİ

YU-
MUŞAK
ÇALAR

HARDAL

SERT
KABUKLU
MEYVE-

LER

YER
FISTIĞI SUSAM SOYA SÜLFÜR

DİOKSİT

AÇIK BÜFE KAHVALTI √ √ √ √ √

TABAK KAHVALTI √ √ √

MENEMEN √ √

SUCUKLU YUMURTA √ √

SAHANDA YUMURTA √ √

OMLET √ √

BALIK ÇORBASI √ √ √ √

MERCİMEK ÇORBASI √ √ √ √ √ √ √

KARİDES SÖĞÜŞ √

DENİZ BÖREĞİ √ √ √ √

KALAMAR √ √

KARİDES GÜVEÇ √ √

BALIK KÖFTESİ √ √ √ √

BALIK KOKOREÇ √ √

IZGARA KÖFTE √ √

KARIŞIK IZGARA √ √

ÇİPURA MENÜ √

LEVREK MENÜ √

USKUMRU MENÜ √

KÖFTE MENÜ √ √

ÇİPURA √

ÇİPURA DENİZ (Kg) √

LEVREK √

LEVREK DENİZ (Kg) √

MİNEKOP (Kg) √

MERCAN DENİZ (Kg) √

TRANÇA DENİZ (Kg) √

DİL BALIĞI √



DİL ŞİŞ √

HAMSİ √ √

İSTAVRİT √ √

MEZGİT √ √

SOMON √

BARAKTA BALIK √ √

GÜVEÇTE BALIK √ √

TUZDA BALIK (Kg) √

BALIK BUĞULAMA (Kg) √ √ √ √ √ √

FIRIN HELVA √ √ √

İNCİR TATLISI √

AYVA TATLISI √

KABAK TATLISI √

PEYNİR TATLISI √ √ √

FIRIN SÜTLAÇ √

SUFLE √

SARDALYA √ √

TEKİR √ √

KARAGÖZ √

KILIÇ ŞİŞ √ √

AKYA √

FENER √

KALKAN √

ÇİNEKOP √

SARIKANAT √

LÜFER √

KOFANA √

EŞKİNA √

LAHOS √

KIRLANGIÇ √

PALAMUT √


