
  SWEET&SOUR TIRAMISU TART
AVOKADO & LIME CHEESECAKE
ST. SEBASTIAN CHEESECAKE

FRESH MINT MOUSSE
  SİHİRBAZ CAFER 

Bodrum mandalinalı & bitter çikolatalı muhallebi 

MEVSİM MEYVELERİ TABAĞI
DONDURMA & SORBELER (1 top) 

      VİTAMİN 
potbori yaz sebzeleri, ev yapımı erişte, zencefil; pesto sos 

    BUZ GİBİ BUĞDAY AŞI 
çıtır taze enginar, beluga mercimeği, kinoa, fesleğen,  

taze nane, köy yoğurdu

KÖZLENMİŞ DOMATES  25 
odun  fırınında közlenmiş tarla domates, gravyer peyniri

ANA YEMEK

PİLİÇ PAILLARD  
pekmez & soya sosu ile dinlendirilmiş bütün piliç bonfile;  

cevizli arpa şehriye pilavı, kuşkonmaz & edamameli roka salatası

CAJ’UAL (Etli / Piliçli) 
kaju fıstığı ile panelenmiş piliç veya bonfile eti; kiraz domatesli 

taze patates salatası

FAJITA (Etli / Piliçli / Combo)  
tortilla lavaşı & yoğurt; guacamole, acılı domates & ballı hardal sos

SOMON FİLETO 
susam yağı & miso sosu ile dinlendirilmiş somon;  

karnabaharlı yasemin pilavı

FIRINLANMIŞ DENİZ LEVREĞİ 
efu şehriye, patlıcan ve Antakya zeytini; dereotlu limon sos

ÜSKÜP KÖFTE 
sarımsaklı biber sosu ile glaze edilmiş şişte fırın Üsküp köfte; 

bostan patlıcan salatası

  ŞAŞLIK 
ince dilimlenmiş dana lokum parçaları, armut & ananas;  

endivyen salatası, siyah pirinç yahnisi

  CAPRESE BURGER 
dana kaburga etinden çekilmiş özel bıçak 

kıymasından 200 gr ev yapımı köfte, 
mozarella, çedar peyniri;  
ev yapımı patates cipsi 

  LOW CARB BURGER 
iceberg yaprakları arasında satır dana 
kaburga kıyması ile yapılmış 200 gr  
ev köftesi veya ev yapımı sebzeli  
somon köftesi, domates, turşu;  

ev yapımı patates salatası

  BRISKET BURGER 
deniz tuzu & özel baharat karışımında 
24 saat dinlendirilmiş ve odun fırınında 

pişirilmiş süt dana göğüs eti, karamelize 
soğan, acur turşusu, biberiyeli kibrit 

patates; blue garlic sos

  CRISPY & CHEESY 
tempura hamuru ile panelenmiş dana 
burger eti& ekmeği, çedar peyniri, ev 
yapımı patates cipsi; köz biber sos

TANTUNİ 
pita ekmeğinde wok’ta sotelenmiş  

dana biftek, renkli biberler, kırmızı soğan 
ve gouda peyniri; ev yapımı patates tava

WRAP THREESOME 
Dürüm Üçlemesi; 

panelenmiş mezgit dilimleri,  
sezar soslu organik piliç,  

körili Tayland usulü kavrulmuş dana eti; 
avokado ve yoğurt dip sos

  HOT DOG 
focaccio ekmeğinde ızgara dana sosis, 
karamelize soğan, acılı avokado püresi; 

ev yapımı patates tava

Ace’in Büyük Sofrası’nın eşsiz Anadolu  
lezzetlerini keşfedin...

     KOKOREÇ 
taze baharatlı domates sos,  

mozarella, kekikli dana kokoreç

CORLEONE 
tereyağında kavrulmuş acılı karides, 
mozarella, taze domates, köy biberi, 

semizotu

    TURQUOISE 
taze domates sos, Ezine beyaz peynir, 
Kayseri sucuk & pastırma, Antep biber, 

Gemlik siyah zeytin, mantar,  
dağ kekiği & zahter

CEVİZLİ LAHMACUN 
zırh ile çekilmiş dana kıyması, çıtır ceviz, 
mini Beyrut salata; sumaklı yoğurt dip

  EGE OTLU PİDE   
Yalıkavak pazarından kavrumuş taze 

Ege otları, taze soğan, Bergama tulumu

SATIR KIYMALI PİDE   
zırhta çekilmiş dana kıyma, taze soğan, 
sarımsak, taze baharatlar, köy tereyağı

  TRABZON KAVURMALI   
Trabzon dana kavurması, taze 

baharatlar, çeçil peyniri, köy tereyağı

   KEÇİ PEYNİRLİ ÇITIR  
ekşi mayalı çıtır pizza hamuru,  
keçi peyniri, körpe ıspanak,  
kırmızı soğan turşusu, ceviz

      BURAVO 
kepekli çıtır pizza hamuru, burrata 

kreması, avokado dilimleri, semizotu

DENİZ MAHSULLERİ PAELLA (2 kişilik)    
bomba pirinç, karides, kalamar, midye, ahtapot,  

vongole, taze kişniş, lime zest, safran

ISTAKOZ LINGUINE (2-4 kişilik)    
bütün istakoz, trüf aromalı ev yapımı linguine;  

votka sos

YALIKAVAK PIE (2 kişilik)    
dana kıyma, Porto şaraplı bolonez sos, ev yapımı fettuccini, 

dört peynir karışım, panko

SOMONLU MAC & CHEESE    
taze somon dilimleri, ev yapımı farfalle, Narince şarabı,  

taze nane, parmesan, pesto

ENGİNARLI RAVIOLI  
enginarlı ev yapımı ravioli; sebze ve cevizli sos;  

zeytinyağı ve parmesan

  MANTI  
patlıcan beğendi üzerinde dana etli ev yapımı taze mantı; 

baharatlı tereyağı, manda yoğurdu

TONY SOPRANO  
ev yapımı farfalle, misket köfte, siyah zeytin;  

acılı domates sos, sızma zeytinyağı & parmesan

KEŞ PEYNİRLİ & CEVİZLİ ERİŞTE  
ev yapımı erişte, Bolu keş peyniri, köy tereyağı,  

kavrulmuş ceviz

SIGNATURES

AVANTGARDE CARPACCIO 
taze baharatlar ile eskitilmiş ince dilim  
süt dana lokum, körpe roka yaprakları

    TARİFSİZ 
közlenmiş kırmızı pancar dilimleri,  

burrata kreması, kaju fıstığı, semizotu, 
közlenmiş lime dilimi

  VIETNAMESE ROLL 
pirinç yufkasına sarılı karides, taze nane,  
rice vermicelli, soya filizi, ekşi salatalık,  

kişniş, avokado; satay sos

   BURRATA 
semizotlu tarla domates salatası;  

balsamic vinaigrette

EDAMAME 
öğütülmüş deniz tuzu, lime zest

  SİİRT KİTEL 
dana kıyma, ince bulgur; manda  
yoğurdu & baharatlı köy tereyağı 

    ISTAKOZ AVOKADO 
buharda ıstakoz, avokado,  

frenk soğanı, kızarmış tortillalar;  
sızma zeytinyağı & limon sos

SEBZE TEMPURA 
tempura hamuru ile panelenmiş taze  

mevsim sebzeleri, taze kişniş yaprakları;  
zencefilli soya sos

YALIKAVAK ESİNTİSİ  
konkase karpuz, Ezine peyniri, körpe ceviz, lime zest,  

taze nane, fesleğen, kumkuat dilimleri

FUSION    
poşe karides, ince dilimlenmiş pembe domates, salatalık, 

kırmızı soğan, sumak ekşisi; sızma zeytinyağı

IZGARA ENGİNAR KALBİ   
körpe roka yaprakları, ızgara taze enginar kalbi, parmesan; 

Bodrum mandalina sos

DENİZDEN BABAM ÇIKSA YERİM    
semizotu, su teresi, roka, sote karides, kalamar, levrek,  

iç midye ve ahtapot parçaları; şefin özel sosu

BİBERİYELİ LOKUM  
Akdeniz yeşillikleri, körpe roka, biberiye ile dinlendirilmiş  
dana lokum dilimleri, Kars gravyeri; sızma zeytinyağı

KÖMÜR ATEŞİNDE MEYVE    
kömür ateşinde mühürlenmiş egzotik meyve dilimleri, karışık 

maskolin yaprakları, çıtır badem, taze nane; saltberry sos

 ÇİFTLİĞİNDEN    
Avantgarde çiftliğinde yetişmiş organik piliç parçaları, 
kavrulmuş kırmızı lahana, taze patates, tane hardal,  

süzme Marmaris çam balı

 Ace Lezzeti      Şef’in Tavsiyesi       Vejetaryan      Sağlıklı     Acılı      Soğuk

                  Pastries 
by Cluster Chef Cafer Doğan


