
• • BEYAZ / WHITE ••

TÜRKİYE / TURKEY

Kavaklıdere Cotes d’Avanos Narince-Chardonnay
Olgun, beyaz etli meyveler ve vanilya notlarıyla burunda zengin ve kompleks şarap. Dengeli, zarif, yağlı, gövdeli, zengin ve kalıcı.

Rich & complex wine, with matured white fruits & vanilla aromas. Round, elegant, rich & long taste.

Urla Chardonnay
Meyvemsi aromalı, gövdeli ve sek şarap. Başlangıçlar ile tavsiye edilir.
Full-bodied, dry wine with fruity aroma. Recommended with starters.

Sevilen, Premium Chardonnay
Burunda sarı meyveler, şeftali ve armut aromaları ön plana çıkan, açık sarı, berrak renkli, asidi ve alkolü  

dengeli uzun bir şarap. Uzak Doğu deniz mahsulü yemekleri, makarnalar ve salatalarla tavsiye edilir.

A light yellow & clear variety wine with yellow fruit aromas where peach & pear aromas are predominant.  
Acidity & alcohol rates are balanced. It is long taste & goes well with Far East seafood dishes, pastas & salads.

Doluca, Nilkut Sarafin-Chardonnay
Buke ve kompleks yapının dengesi ile akıcı şarap. Domates soslu makarnalar ile tavsiye edilir.

Wine with an excellent balance with complex bodied & buttery taste. Recommended with tomato sauce pastas.

Doluca, Nilkut Sarafin-Fume Blanc-Sauvignon Blanc
Fıçıda eskitilmiş, meyvemsi, güçlü sedir ağacı, kavun ve akasya gibi aroma ve bukelerini çağrıştıran şarap.

Wine, aged in oak, full-bodied & fruity, with cedar tree, melon & locust tree aromas.

Corvus, Blend Bianco Çavuş-Sidalan-Vasilaki-Sauvignon Blanc
Çiçek, meyve, bal, Akdeniz inciri ve hurma kokularına sahip, damakta kalıcı özel bir şarap. Tüm salatalar ve peynirlerle tavsiye edilir.

A special long palate taste wine with flower, fruit, honey, Mediterranean fig & palm fruit aromas. Recommended with all salads & cheeses.

Sevilen, 900 Füme Blanc
Yeşil elma, yeşil erik ve taze otları çağrıştıran aromaların ön plana çıktığı şarap. Deniz ürünleri ile tavsiye edilir.

Refreshing wine that invokes the aromas of green apple, green plum to fresh green herbs. Recommended with seafood.

Kayra, Vintage Chardonnay
Chardonnay üzümlerinin mükemmel lezzetine sahip şarap. Özellikle balık yemekleri ile tavsiye edilir.

 Wine with perfect taste of Chardonnay grapes. Especially recommended with fish.

Gülor Sauvignon Blanc
Tatlı ve yumuşak bir buruklukla birlikte, sarı meyvelerin tadlarının birleşimi ile yumuşak bir içime sahip bir şarap olduğundan her türlü yemek ile uygundur.

Sweet soft tannins & concentrated yellow fruits flavors make this an attractive & smooth wine suitable for any type of dish.

Kavaklıdere, Vin-Art Narince-Chardonnay
Yağlı, zarif, zengin aroma karakterine sahip, dengeli ve uzun şarap. Fransız meşe fıçıda fermente edilmiş ve olgunlaştırılmıştır.

Round & long palate taste wine, with oily, elegant, rich aromas. Fermented & matured in French oaks.

  Suvla Kınalı Yapıncak-Barrel Fermented
Uçuk sarı renkteki bu şarap, burunda ıslak çakmaktaşı ve kuru nane notalarının baskınlığında şeftali, limon ve beyaz çiçek aromaları barındırır. 

Damakta yumuşak kremamsı yapısı, artan nektarin ve baharat titreşimi ile zarif ve canlı bir bitiş sunar.
Pale straw-yellow color wine, with juicy peach, lemon & white flowers, dominating the nose together with some glittering hints of wet stone (flint) & 

dry mint. The palate is supple & creamy but elegant & crispy at the same time. The lively finish enhances hints of nectarine, flint & spice. 

Vino Dessera Blanc De Noirs- Kalecik Karası
Tropikal meyve aromaları ile damakta kalıcı zengin şarap. Salata ve başlangıçlar ile tavsiye edilir. 
A rich, long palate taste wine with tropical fruit aromas. Recommended with salads & starters.

  Saranta Sauvignon Blanc 2015
Burunda mandalina, limon ve şeftali; dengeli asiditesi ve canlı zarif tadı ile ferahlatıcı bir bitişe sahip şarap. Salatalar ile tavsiye edilir.

The nose tangerine, lemon & peach aromas; well-balanced acidity & fresh wine. A refreshing finish with smooth taste. Recommended with salads.

Pamukkale, Anfora Chardonnay
Yoğun, mineral, turunç aromaları ile zarif bir şarap. Kalıcı aromalarıyla zengin, zarif ve dengeli. Bonfile salatası ile tavsiye edilir.
An elegant wine with intense, mineral, citrus aromas. Rich smooth & round within long palate taste. Recommended with beef salad.

  Sevilen, Majestik Sauvignon Blanc-Sultaniye
Tropikal meyve aromaları ile damakta kalıcı zengin şarap. Salata ve başlangıçlar ile tavsiye edilir.

A dry wine with an elegant bouquet & long taste, with tropical fruits, apricot & citrus aromas. Recommended with our crab salad.

Chamlidja Albarino-Narince
Tropik meyve, kayısı ve narenciye aromalı, uzun tadımlı, zarif bir gövdeye sahip beyaz sek şarap. Yengeç salatamız ile tavsiye edilir.
A dry wine with an elegant bouquet & long taste, with tropical fruits, apricot & citrus aromas. Recommended with our crab salad.

A.B.D / U.S.A

Robert Mondavi Chardonnay
Tam gövdeli, zengin ve kompleks bir yapıya sahip şarap. Makarnalar, deniz ürünleri ve tavuk ızgaralar ile mükemmeldir.

Full bodied, rich & complex wine. Perfect with pastas, seafood & grilled chicken.

FRANSA / FRANCE

Lucien Lurton, Chateau Dubis, Gramont AOC Semillon-Sauvignon Blanc
Sek bir şarap olup, meyve kokuları yayar, özellikle olgun şeftali ve muz aromaları hissedilir. Izgara tavuk etleri ve deniz ürünleri ile tavsiye edilir.

A dry wine with fruity aromas of ripe peaches & bananas. It’s recommended with grilled chicken & seafood.

İTALYA / ITALY

Campagnola, Soave Classico DOC-Garganega-Trebbiano
Sek, lezzetli ve yoğun kokulu bir şaraptır. İçtikten sonra damakta keskin bir badem tadı bırakır. Salatalar, başlangıçlar ve pizzalar ile tavsiye edilir.

Dry wine with delicate, intense bouquet. Harmonious, typical almond bitter after taste. Recommended with salads, starters & pizzas.

Cavalli Neri Pinot Grigio Delle Venezie IGT
Hoş içimli, zarif ve yoğun meyve aromalı şarap. Salatalar, pizzalar ve başlangıç yemekleri ile tavsiye edilir.

Smooth drinking, elegant wine, full of fruit aromas. Recommended with salads, starters & pizzas.



• • RED / KIRMIZI ••

TÜRKİYE / TURKEY

Doluca, Alçıtepe Kirte Cabernet Sauvingon
Koyu yakut renginde, kırmızı orman meyveleri, vanilya ve kakao çağrışımlı, gövdeli, olgun ve esnek tanenli ve canlı şarap. Şaşlık, paella ile tavsiye edilir.

Dark ruby color, red forest fruit aromas, vanilla & cocoa bouquets. Mature & flexible tanned, lively wine. Recommended with shaslik & paella.

Suvla Boğazkere-Öküzgözü
Zarif, dengeli, gövdeli, uzun tadımlı, taze ve olgun siyah meyveler, baharat, balzamik ve aromatik bitki kokuları içeren şarap. Pizzalar ile tavsiye edilir.
An elegant, smooth, bodied & long taste wine with fresh & matured black fruits, herbs, balsamic & aromatic bouquet aroma. Recommended with pizzas.

Kavaklıdere, Prestige Kalecik Karası
Böğürtlen, yaban mersini, tatlı çilek kokuları ve olgun üzüm ile kiraz aromaları hissedilen şarap. Tüm etlerle tavsiye edilir.

Wine with raspberry, cranberry, sweet strawberry, matured grapes & cherry aromas. Recommended with all meat.

Corvus Corpus 2009 Merlot-Syrah-Cabernet Franc-Cabernet Sauvingon
Kompleks, yoğun, kırmızı meyveler, tatlı baharatlar, kahve ve çikolata aromalı, zarif ve kalıcı bir tada sahip şarap.

Wine with complex, intense, red fruits, sweet herbs, coffee & chocolate aromas. Elegant & long taste.

Chateau Kalpak Merlot-Cabernet Sauvignon-Cabernet Franc-Petit Verdot
Keskin kırmızı meyveler, siyah çikolata, orman tatları, koyu kırmızı meyveleri ve ipeksi tanenleri... Dana yanağı ile tavsiye edilir.

Wine with sharp red fruits, black chocolate, forest fruits & smooth tanin aromas. Recommended with beef cheek.

Doluca, Nilkut Sarafin-Cabernet Sauvignon
Kırmızı meyveleri çağrıştıran aromaları, vanilyamsı bukesi ile güçlü ve gövdeli şarap. Fırınlanmış kırmızı et yemekleri ile tavsiye edilir.

Powerful & full-bodied wine with hints of red fruits aroma, vanilla bouquet. Recommended with grilled meat, baked meat with sauce.

Doluca, Nilkut Sarafin-Merlot
Meşe ve vanilya bukeleri ile gövdeli ve kadifemsi aromalı şarap. Soslu ve frınlanmış kırmızı et yemekleri, makarnalar ve Asya spesiyalleri ile tavsiye edilir.

This full-bodied wine, has a velvety structure, oak & vanilla bouquet aroma. Recommended with baked meat, pasta & Asian specialties.

Sevilen, Premium Syrah-Merlot
Gövdeli, güçlü, damakta kalıcı ve meyvemsi, olgun vişne, kızılcık, üzüm pestili ve vanilya aromalarını çağrıştıran şarap. Sıcak aperatiflerle tavsiye edilir.
Wine with body, strong, persistent on the palate, ripe sour cherry, cranberry, fruity grape paste & vanilla aromas. Recommended with hot appetizers.

Urla, Tempus Cabernet Sauvignon-Merlot-Cabarnet Franc-Petit Verdot-Syrah
Fransız meşe fıçılarda dinlendirilmiş, damakta ise bıraktığı ipeksi tanenler ile içimi hoş, yumuşak ve zarif şarap. Izgara antrikot ile tavsiye edilir.

Matured in French oaks, with pepper, black forest fruits in nose, silky tanins in palate within soft & smooth wine. Recommended with grilled entrecôte.

Kayra, Vintage Cabernet Sauvignon
Olgunlaşmış erik, böğürtlen ve menekşe kokuları çok yoğundur. Özellikle baharatlı kırmızı etlerle çok uyumludur.

Wine with intense aromas of riped plums, blackberry & violet flavors. It’s ideal with marinated red meat.

Kavaklıdere, Vin-Art Kalecik Karası-Syrah
Kahve, çikolata, kırmızı meyveler ve baharatlar ile zengin, yoğun, kalıcı, yumuşak ve dengeli şarap. Somon ve peynirler ile tavsiye edilir.

Intense, long taste, smooth & round wine, rich with coffee, red fruits & spicy aromas. Recommended with salmon & cheese.

Doluca, DLC Öküzgözü
Yoğun kırmızı meyve aromaları, kalıcı ve dengeli bir şarap. Kırmızı etler ile tavsiye edilir.

A wine with red fruit aromas, lasting & round. Recommended with red meat.

  Suvla Karasakız
Parlak kırmızı renkteki bu şarap, burunda çilek, erik, kuru incir, kekik ve defne notalarının zengin aromasını sunar. Damakta iyi dengelenmiş, 

meyvemsilik pırıltılı bir asidite ile devam eder. Meyve ve baharat titreşimleri ile lezzetli bir bitişe sahiptir.
This shiny red coloured wine lets you feel the aromas of smashed strawberry, prune, dry fig, thyme & laurel on your nose. A well-balanced, 

succulent & juicy palate embraces a glittering acidity. Fruity & spicy fragrances are lusciously overflowing into a delicate finish. 

Vino Dessera, VD 19 Syrah-Merlot
Dolgun, aromatik ve güçlü şarap. İyi pişmiş et yemekleri ile tavsiye edilir.

Full-bodied, aromatic & strong wine recommended with well-done red meat.

  Saranta Cabernet Sauvingnon-Merlot 2014
Vişne, ahududu, frenk üzümü ve muz aromaları ile yumuşak içimli ve kalıcı yapıya sahip kırmızı sek şarap. Dana şaşlık ile tavsiye edilir.

Smooth, long taste & dry red wine with sour cherry, raspberry, cassis & banana aromas. Recommended with beef şaşlık kebap.

Gülor Sangiovese-Montepulciano 
Güçlü, meyvemsi ve damakta kalıcı olgun gövdeli ve güçlü tanenlere sahip şarap. Fırında kırmızı et yemekleri ve mantarlı makarnalar ile tavsiye edilir. 

Strong, fruity & long palate taste wine with matured sour cherry aromas. Round & strong tannins.

Sevilen, 900 Cabernet Sauvignon
Gövdeli, güçlü, damakta kalıcı ve meyvemsi, olgun vişne, kızılcık, üzüm pestili ve vanilya aromalarını çağrıştıran şarap. Sıcak aperatiflerle tavsiye edilir.
Wine with body, strong, persistent on the palate, ripe sour cherry, cranberry, fruity grape paste & vanilla aromas. Recommended with hot appetizers.

Pamukkale, Anfora Cabernet Franc
Kara orman meyveleri, siyah erik, karadut aromaları baharat ve vanilya notları ile kompleks, yoğun, gövdeli, uzun şarap. Etler ve pizzalar ile tavsiye edilir. 

Wine with black forest fruit, black plum & blackberry aromas, complex with herbs & vanilla notes. Recommended with pizzas & steaks.

  Sevilen, Majestik Syrah-Kalecik Karası
Mineral, meyve ve baharat tatları ile dolgun bir şarap. Izgara etlerle tavsiye edilir.

Long palate taste & well-rounded wine, with mineral, fruit & spicy aromas. Recommended with grilled meats.

Chamlidja, Nev’i Şahsına Münhasır Merlot-Cabernet Sauvignon-Cabernet Franc
Siyah zeytin, tatlı baharatlar, kekik, kara orman meyveleri, zengin ve kompleks şarap. Ağır etlerle tavsiye edilir.

Wine with black olive, sweet herbs, thyme, black forest fruits aromas, rich & complex. Recommended with meat.

Doluca, Signium Cabernet Sauvignon-Shiraz-Cabernet Franc-Merlot
Zengin aromalar ve meyvemsi bir tada sahip şarap. Böğürtlen, baharat ve kiraz tatları hissedilir.

Wine with rich & fruity aromas. Flavored with herbs, raspberry & cherry.

A.B.D / U.S.A

Robert Mondavi Zinfandel
Tam gövdeli, zengin ve kompleks bir yapıya sahip şarap. Makarnalar, deniz ürünleri ve tavuk ızgaralar ile mükemmeldir.

Full bodied, rich & complex wine. Perfect with pastas, seafood & grilled chicken.

FRANSA / FRANCE

Lucien Lurton, La Petite, Echoppe, AOC Cabernet Sauvignon-Cabernet Franc-Merlot
Orta gövdeli, dengeli, yoğun baharat ve meşe kokularına sahip şarap. Marine veya ızgara kırmızı etler ve makarnalar ile çok iyi uyumludur.

Medium-bodied & well balanced wine, with intense spice & oak aromas. It’s ideal with marinated or grilled red meat & pasta dishes.

İTALYA / ITALY

Cavalli Neri Chianti-DOCG
Yoğun ve zarif şekilde kırmızı meyveli, sek, iyi bir yapıya sahip, dolgun şarap. Kırmızı etler, makarnaları ve risottolar ile tavsiye edilir.

Intense & elegant wine, with hints of red fruits bouquet. Dry, well structured, full taste. It’s ideal with red meat, Italian pastas & risottos.



• • ROZE / ROSE ••

TÜRKİYE / TURKEY

  Pamukkale Anfora-Blush
Serinletici, meyvemsi, özellikle taze kırmızı meyve aromalı şarap. Izgara beyaz etler ve somon ile tavsiye edilir.

A fruity, refreshing wine, with especially fresh red fruits aromas. Recommended with grilled white meat & salmon.

  Sevilen Majestik Rose Grenache-Kalecik Karası
Meyvemsi, kırmızı meyve aromalı şarap. Izgara beyaz etler ile tavsiye edilir.

A fruity, wine, with red fruits aromas. Recommended with grilled white meat.

Vino Dessera, Blush Syrah-Kalecik Karası-Cabernet Sauvignon
Tatlı ve yumuşak bir buruklukla birlikte, kırmızı meyvelerin tadları ile yumuşak bir içime sahip bir şarap olması dolayısıyla her türlü yemek ile uygundur.

Sweet soft tannins & concentrated red fruits flavors make this an attractive & smooth wine suitable for any type of dish.

  Yazgan, Magenta Blush
Serinletici, meyvemsi, özellikle taze kırmızı meyve aromalı şarap. Izgara beyaz etler ve somon ile tavsiye edilir.

A fruity, refreshing wine, with especially fresh red fruits aromas. Recommended with grilled white meat & salmon.

FRANSA / FRANCE

  Sacha Lichine, Le Poussin Rose Grenache-Carignan-Cinsault
Dolgun yapılı, aromatik, canlı şarap. Beyaz etler ile tavsiye edilir.

Full bodied, aromatic, fresh wine. Recommended with white meat.

İTALYA / ITALY

  Lamberti Pinot Grigio-Blush
Kolay içimli, canlı, serinletici ve meyvemsi şarap. Mevsim meyveleri ile tavsiye edilir.

An easy drinking, lively, refreshing & fruity wine. Recommended with seasonal fruits.

• • TATLI / SWEET ••

Sevilen, Late Harvest 50 cl Misket
Olgun beyaz meyve ve beyaz çiçek aromaları ile kuru kayısı aromalı, tatlı şarap. Meyve tabağı ve tatlılar ile tavsiye edilir.

A sweet wine with matured white fruits, white flowers & dry apricot aromas. Recommended with fruit plates & desserts.

Sevilen, Turkuaz Bornova Misketi-Yarı Tatlı
Burunda bal ve çiçek aromalarına egzotik meyvemsi ve narenciyemsi nüanslar eşlik eder.

Honey & flower flavors are accompanied by exotic fruity & citrus nuances.

 

•• KÖPÜKLÜ & ŞAMPANYA / SPARKLING & CHAMPAGNE ••

Dom Perignon

Moët Chandon Brut

Mumm Cordon Rouge

  Prosecco

• • 37,5 CL ŞARAPLAR / WINES • •

BEYAZ / WHITE
Sevilen, Majestik Sauvignon Blanc- Sultaniye

KIRMIZI / RED
Sevilen, Majestik Syrah-Kalecik Karası

ROZE / ROSE
Sevilen, Majestik Grenache-Kalecik Karası

• • KADEHTE ŞARAP / WINE BY GLASS • •

BEYAZ / WHITE
Sevilen, Majestik Sauvignon Blanc-Sultaniye

Saranta Sauvignon Blanc
Suvla Kınalı Yapıncak

KIRMIZI / RED
Sevilen, Majestik Syrah-Kalecik Karası
Saranta Cabernet Sauvignon-Merlot

Suvla Karakız

ROZE / ROSE
Yazgan, Magenta Blush
Sevilen, Majestik Rose

Pamukkale, Anfora Blush
Lamberti Pinot Grigio-Blush / Italy

Sacha Lichine, Le Poussin Rose Grenache-Carignan-Cinsault / France

KÖPÜKLÜ / SPARKLING
Prosecco


