
 M
en

u Breakfast
French Toast Ribs       74 
Tereyağlı ekşi maya ekmeği, rokfor püresi, dana kaburga, yaban mersini

Burgers
Classic 180g 90
Akdeniz yeşilliği, turşu, domates, karamelize soğan,
patates kızartması, ramadana sos ile

Avocado 95
Akdeniz yeşilliği, turşu, domates, avokado püresi,
cheddar peyniri, patates kızartması, ramadana sos

93Cheese 180g
Akdeniz yeşilliği, turşu, domates, karamelize soğan,
cheddar peyniri, patates kızartması, ramadana sos ile

105Smoked Ribs
Füme kaburga, cheddar peyniri, karamelize soğan,
Akdeniz yeşilliği, turşu, domates, patates kızartması, ballı hardal sos ile

French Toast Bresaola       84 
Tereyağlı ekşi maya ekmeği, mascarpone peyniri, bresaola, göz yumurta

French Toast Avocado       68 
Tereyağlı ekşi maya ekmeği, beyaz peynir, avokado, çörek otu, cherry domates

Croque Madame        84 
Tereyağlı ekşi maya ekmeği, avokado püresi, füme somon, 
somon havyarı, hollandez sos eşliğinde

09:00 - 12:00

Starters
Veal Carpaccio        95 
Roka, dilim parmasan, cherry domates, balzamik sos eşliğinde

Charcuterie  Board       188 
Rokfor, gouda, emmental, parmesan, roastbeef, tütsülenmiş dana kaburga, 
bresaola, somon füme, taze incir, kırmızı üzüm, wasa eşliğinde
Burrata        94 
Baby roka, taze incir, pesto sos, çilekli balzamik sos, çıtır bacon eşliğinde

Salmon Tartar        110 
Somon balığı, avokado, siyah kinoa, salatalık, Akdeniz yeşilliği eşliğinde

Octopus Carpaccio       120 
Ahtapot, fresh sos, salatalık, nar taneleri

Jumbo Shrimp        130 
Natürel ızgara karides, Akdeniz yeşillikleri ve fesleğenli dip sos ile

Frittura Di Frutti Di Mare       125 
Girit kabak, patates, kalamar, karides, tartar ve acı domates sos eşliğinde

Fried Goat Cheese       70 
Panelenmiş keçi peyniri, frambuaz sos eşliğinde

Octopus Grill        148 
Polenta yatağında ızgara ahtapot, damla sakızı sos eşliğinde

Corn Mash & Muscadine Mozarella       83 
Süt mısır püresi, misket mozarella, baby roka,
konkase domates salatası, balzamik sos eşliğinde

Walnut Mash & Anjelinca Plum       70 
Ceviz püreli karamelize Anjelinca erik ve tulum peyniri

Frankfurter Wurstel       83

68

45

 
Akdeniz yeşillikleri, patates kızartması, BBQ sos eşliğinde

Cajun Spicy Chicken       
Jülyen kesim paneli tavuk parçaları, patates kızartması ile

Patates kızartması
French Fries        

60
Trüflü ve parmesanlı patates kızartması
Truffled & Parmesan French Fries       

105
Beyaz şarap soslu kum midyesi
Sautè Di Vongole        

115
Avokado püresi , votka ile tütsülenmiş somon, somon havyarı , coccose salata
Avocado , Smoked Salmon Board       

Main Dishes

Kuzu İncik 190
Ağır ateşte pişmiş kuzu incik, mantarlı risotto eşliğinde

Veal Skewers 145
Tohumlarla tatlandırılmış pekmezli demi glace sos,
patates püresi, blach edilmiş  taze ıspanak ile

130Schnitzel
Alman salatası, roka, cherry domates

110Chicken Schnitzel
Alman salatası, roka cherry domates

160İstiridye Mantarli Madalyon
Hardallı krema, istiridye mantarı, konfit patates ile

145Vapour Salmon
Izgara girit kabağı ile

135Citrus Sauce Bass
Mevsim sebzeleri ile

170Takoz Bonfile
Tohum aromalı pekmezli demi glace sos, patates püresi,
blanc edilmiş taze ıspanak ile

170Red Piece Pepper Tenderloin
Kırmızı Şarap sos, konfit patates, blanc ıspanak ile

110Almond Chicken
İnce çekilmiş kabak, havuç, taze fasulye ve kereviz püresi,
bademli mayonez ile

110White Chocolate Chicken
Izgara tavuk göğüs, mevsim sebzeleri, şefin özel beyaz çikolatalı 
ve kahve likörlü dip sosu ile

105Grill Meatball
Zeytinyağı ile tatlandırılmış domates, konfit patates,
ızgara mantar ve kese yoğurdu ile

140Grill Bass
Izgara levrek Akdeniz yeşilliği ve konfit patates ile

Salads
Caesar        90 
Izgara tavuk göğsü, göbek marul, cherry domates,
parmesan peyniri, çıtır Japon ekmek kırıntısı, sezar sos eşliğinde

Smoked Salmon        110 
Akdeniz yeşillikleri, avokado, füme somon, dilim parmesan,
cherry domates, fresh sos eşliğinde

Goat Cheese & Beet       85 
Fırınlanmış pancar keçi peyniri, ceviz, cherry domates, 
Akdeniz yeşilliği, fresh sos eşliğinde

Fennel & Avocado       85 
Portakallı rezene, avokado, Akdeniz yeşilliği, semiz otu, reyhan,
portakal segmenti, böğürtlen sos eşliğinde

Purslane & Strawberry       80 
Semiz otu, çilek, cherry domates, baby roka,
ricotto peyniri, fresh sos eşliğinde

Rucola & Watermelon       80 
Roka, karpuz, semiz otu, rokfor sos eşliğinde

King Crab        280 
Alaska yengeç, baby roka, parmesan peyniri, baby enginar

Greek        80 
Domates, salatalık, yeşil biber, soğan, maydanoz, beyaz peynir, 
ızgara zeytin, taze nane, narenciye sos eşliğinde

Sunflower Seed        80 
Nar, roka, nane, dereotu, marul, ay çekirdeği,
cherry domates, narenciye sos eşliğinde



M
en

u Pizza
Cipolla 100
Domates sos, mozzarella, kırmızı soğan, kurutulmuş domates,
yeşil biber, siyah zeytin, kapari
Margarita 85
Domates sos, mozzarella, fesleğen

125Stella
Domates sos, mozzarella, füme dana kaburga, roka, parmesan

95Oyster Mushroom
Domates sos, mozzarella, istiridye mantarı, roka, parmesan

138Frutti Di Mare
Domates sos, karışık deniz ürünleri, maydanoz, cherry domates

132Smoked Salmon
Domates sos, mozzarella, somon füme,  baby enginar, roka, parmesan

140Veal Ribs
Domates sos, mozzarella, kırmızı soğan, fırınlanmış dana kaburga,
roka, parmesan ve demi glace sos eşliğinde

100Quattro Formaggi
Mozzarella, rokfor, parmesan, edam, emmental, roka, cherry domates

500 - 600 gr böcek (ıstakoz), domates sos, mozarella,
karides, baby enginar ve maydanozlu yıldız pizza

800Fly-Inn Langoustine

Vanilla, Chocolate, Strawberry

Lemon, Forest Fruit

Mozzarella , sucuk , jalapeño, domates sos

110Pepperoni

Pide
Lahmacun 53
Otlu Pide Kapalı 53
Kuşbaşılı Kaşarlı 87
Kıymalı 81
Kıymalı Kaşarlı 85
Kıymalı Yumurtalı 85

Sucuklu Mantarlı Kaşarlı 92
Kavurmalı Yumurtalı 99

Patates Kaşarlı Kapalı 53
Vegan Lahmacun 51

Desserts
Tiramisù 64
San Sebastian Cheesecake 64

Crème Brûlée Acılı 64
Lemon Cheesecake 64
Fruit Plate 48
Movenpick Icecream 44

Sorbe 44

Kahve likörü ve tarçın ile
Panna Cotta 64

Pasta 
Linguine Ai Frutti Di Mare 136
Deniz mahsulleri (kalamar, karides, kum midyesi),
domates soslu linguine, maydanoz
Linguine Alla Vongole 120
Kendi sosunda kum midyeli linguine, maydanoz

Fettuccine Alla Ostriche 98
Parmesan ve kremalı istiridye mantarlı fettuccine, maydanoz

Pesto Genovese Con Pollo 98
Parmesan ve pesto sos, tavuklu penne, maydanoz

Pappardelle Al Salmone 120
Somon balığı, cherry domates, votka, krema,
domates soslu parperdella, maydanoz
Linguine Aragosta (Daily) Lütfen Garsona Sorunuz
Langustine ve domates soslu linguine makarna 

Spaghetti Con Gamberi 125
Karides, lime jest, taze kişnişli spaghetti, parmesan sos eşliğinde,

Spaghetti Bolognese 90
Bıçak arası dana kıyma ve domates soslu spaghetti, maydanoz

Casarecce Napolitana 85
Parmesan ve acı domates soslu casarecce, maydanoz

Tagliolini Al Tartufo 300
Trüf mantar, Tereyağı sos ile

Risotto
Oyster Mushroom 98
Parmesanlı, kremalı istiridye mantarlı risotto, maydanoz
Frutti Di Mare 140
Deniz mahsulleri (kalamar karides kum midyesi), 
domates soslu risotto, maydanoz

100Smoked Beet
Balzamik sos ile islenmiş pancar kreması parmesanlı risotto, 
burratta ve pesto sos eşliğinde


