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ERCİYESKEBABI KURUÇEŞME
SPECIAL LOKUMKibrit patates, yoğurt, İskender sos,

köz biber, köz domates, bonfile dilimleri K ıvırcık patates-patlıcan beğendi

KUZU TANDIKM i l s I İH I I %Odun f ırın ında pişmiş
kuzu tand ır , patl ıcan beğendi,
lavaş ekmeği

rOdun f ırınında pişmiş bonfile,
zeytinyağı, sarımsak, taze kekik, roka,
parmesan, çeri domates, karabiber

1

TAVUK SĞNlTZETDANA S \SI II VE
BOSTANA SALATASI

tereyağı, parmesanBonfile , kırmızı soğan ,
lavaş, bostana salatası TAVUK KUTBASTI
SAC KAVURMA Tavuk-fettucini, mantar,

biberler, krema ,sarımsakBonfile, domates,biber, domates sos,
karabiber, soğan , sarımsak, tuz
taze kekik , kimyon , tereyağ K ÖFTE TABAĞI

İzgara köfte, lavaş, roka ,
patates tava, ızgara domates ,
ızgara biber

TAVUK KAVUKMA
Kemiksiz tavuk but, domates,
biber, domates sos, taze kekik,
kimyon , tereyağ, karabiber, soğan,
sarımsak, tuz

IZ AKA SOMONI t
Haşalanmış sebze roka, kırm ızı soğan

IZĞAKA TAVUK KANAT
Pilav ve patates tava ile

KEBAPLAR
*EXSTEALAB ARANA

Adana, lavaş, domates, biber, bostana

UREAPİLAV
Urfa , lavaş, domates, biber, bostana

lı

KUZUŞlŞYOĞUET
Çöp şiş, lavaş, domates, biber, bostana'

SEBZE TAVUK ŞİŞ
Tavuk şiş, lavaş , domates,biber, bostana

PATLICAN BEĞENDİ

(Süt ve süt ürünleri Gluten içerir.)

BAZLAMA 
CHEDAR 
KÖFTE
Çhedarlı 
köfte,bazlama 
ekmeği,fasulye 
piyazı,ızgara 
domates,köy 
biberi,soğan ve 
çıtır patates ile 
servis edilir.
(Süt ve süt ürünleri 
Gluten içerir.)

KÖRİLİ 
TAVUK
Tavuk 
but,Köri,hardal,tuz,
karabiber,taze 
soğan,mantar ve 
pirinç pilavı ile 
sunum edilir,
(Süt ürünleri içerir)

3 MANTARLI 
SOLU PİLİÇ 
BUT
Piliç but, krema, Kültür, 
istiridye ve kestane 
mantarı, tuz, karabiber, 
maydanoz ve pirinç 
pilavı ile servis edilir
(Süt ürünleri içerir)

TOSKANA 
BONFİLE
Mantarlı 
rizotto,ızgara 
kuşkonmaz,fırınla
nmış domates ve 
biber ile birlikte et 
sosu ile servis 
edilir
(süt ve süt ürünleri 
Gluten içerir.)

IZGARA 
ANTRIKOT
200 gr.antrikot,fırın 
patates ile birlikte et 
sosu ile servis edilir
(süt ve süt ürünleri ve gluten 
içerir)

BEĞENDİLİ IZGARA KÖFTE 
Izgara köfte,beğendi,köz biber ve domates,kibrit patates
(süt ürünleri ve gluten içerir)

(balık ve balık ürünleri)

ROBES 
PİERRE
Odun fırınında pişmiş 
bonfile, zeytinyağı, 
sarımsak, taze kekik, 
roka, parmesan, çeri 
domates, karabiber
(süt ve süt ürünleri içerir)

HELLİM 
PEYNİRLİ 
PİDELİ 
KÖFTE
( fasulye 
piyazı,kızarmış 
patates,ızgara 
domates,soğan 
biber ve hellimli 
pideli köfte ) 
(süt ürünleri ve 
gluten içerir)

KUZU PİRZOLA
Sıcak hellim salat ve humus eşliğinde.
(süt ürünleri,susam ürünleri içerir)

PAZIYA 
SARILI 
IZGARA 
LEVREK
(Limonlu risotto 
ile) 
süt ürünleri ve 
balık ürünleri 
içerir

KARIŞIK 
IZGARA 
(süt ürünleri ve 
gluten içerir)

(süt ürünleri ve 
laktoz içerir)

Recep
180 gr.Tavuk,çeri domates,limon,tereyağ ve üzerine roka eşliğinde servis yapılır
(hardal ve hardal ürünleri,süt ürünleri,kereviz ve gluten içerir)

Recep
Adana, Lavaş, Izgara Domates, Izgara  Biber, Bulgur pilavı  , Maydonozlu Soğan piyazı ,  
(Gluten içerir.)

Recep
Tavuk şiş, Lavaş, Izgara Domates, Izgara  Biber, Bulgur pilavı  , Maydonozlu Soğan piyazı ,  
(süt ürünleri ve gluten içerir)
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