
FIRINDAN

DENİZ MAHSULLERİ FİRİK  
toprak güveçte karışık deniz mahsulleri, domatesli firik pilavı

BÜTÜN ISTAKOZ  
mısır, sebze glaze, kavrulmuş taze patates 

YABANİ FENER 4 
soğan, sarımsak, renkli biber ile kavrulmuş fener balığı, kapari; adaçaylı yaban pirinci 

TRAKYA KUZU KAFES  
odun fırında 4 saat pişmiş dağ kekikli kuzu kafes; enginar beğendi,  

ekşi erik pestil sos

DANA KABURGA  
odun fırında zeytinyağı ile konfit, süt dana kaburga; domatesli kavılca pilavı,  

taze kekikli tereyağı

BAHARATLI ÖRDEK  
odun fırınında kendi yağında özel baharatlar ile pişmiş ördek eti;  

ev yapımı sebzeli erişte

ALTLIKLAR

KIRMIZI KARİDES BISQUE  
odun fırınında kızartılmış deniz kabukluları & balık kemikleri suyu, ızgara karides, 

tereyağı, Narince şarabı

RAKI-ROKA-BALIK  
taze Ege kaya levreği, Beylerbeyi göbek, rakı, soğan turşusu, ince dilim roka, kapari

IZGARA DANA YAPRAK CİĞER   
köz biber kreması, karamelize soğan, otlu taze patates kavurması

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

ANASONLU KARİDES GÜVEÇ  
kaplan karides, rakı, sote sarımsak, soğan, konkase domates,  

dereotu, Ezine peyniri; zeytinyağı, hafif acı sos

PASTA CİLA

KAVAKLI EV BAKLAVASI  

SÜTLÜ İRMİK TATLISI

KETEN TOHUMLU KURU HELVA

SİHİRBAZ CAFER 
Bodrum mandalinalı & bitter çikolatalı muhallebi

MEVSİM MEYVELERİ TABAĞI

DONDURMA & SORBELER (1 top)

ANONİM HAMUR İŞLERİ

Kokoreç • Pastırma • Yöresel Peynir Karışımlı  

FAVA ÜZERİ TAZE REZENE 
ılık bakla fava konfit, taze rezene

  

BALIK KOKOREÇ HUMUS 
kimyonlu ekşi humus, baharatlı kokoreç 

BİBER-KABAK-PATLICAN KIZARTMA 
ev yapımı kızartma, sumak ekşili tahin sos 

ZEYTİNYAĞLI TAZE ENGİNAR   
taze çanak enginar, sızma zeytinyağı, safranlı narenciye 

PEYNİR TARAMA   
taze baharatlar ile ezilmiş yöresel peynir çeşitleri 

SEMBUSEK  
dana kıyma, çıtır hamur 

SARIMSAKLI & KİŞNİŞLİ KALAMAR 
bol sarımsak ile sotelenmiş baby kalamar dilimleri, kişniş yaprakları

MANTAR KAVURMA 
soğan ve sarımsak ile sotelenmiş Ege mantarları

HAVYAR & AVOKADO 
buharda pişmiş langust havyar, limonlu avokado

MAMZAMA 
köz patlıcan, nar ekşisi, pembe domates, köy biberi, limon, sarımsak 

ZEYTİNYAĞLI SAKIZ KABAĞI 
sızma zeytinyağı, taze sakız kabağı, dereotu  

DENİZ MAHSULLERİ ÖCCE 
karışık mevsim sebzeleri ile hazırlanmış deniz mahsulleri mücveri,  

Ezine peyniri 

KAVRULMUŞ KUŞKONMAZ 
sotelenmiş taze kuşkonmaz, parmesan 

AZAR AZAR 
Ace’in Büyük Sofra’sının mezelerinden seçkiler

MEZELER


