
ATIŞTIRMALIKLAR VE BAŞLANGIÇLAR   

SALATALAR   

BURGERLER  

BAR TABAĞI ( 2 Kişilik )   
Mozarella sticks, çıtır tavuk parçaları, sigara böreği,patates 
kroket, soğan kroket, çiçek sosis ve patates kızartması 
eşliğinde

34 ₺

ROKA PARMESAN   
Körpe roka yaprakları, parmesan peyniri, cherry domates

28 ₺

PANCAR SALATA
Ağır ateşte pişmiş pancar, karışık yeşillikler, çektirilmiş 
balzamik sos ve keçi peyniri rendesi

28 ₺

MOLA BURGER
160 gr. ev yapımı burger köftesi, çedar peyniri, karamelize
soğan, marul yaprağı, domates, cubuk turşusu, Boşnak eti,
baharatlı patates kızartması eşliğinde

38 ₺

CHEESEBURGER
160 gr. ev yapımı burger köftesi, karamelize soğan, 
marul yaprağı, domates, cubuk turşusu, cheddar peyniri,
baharatlı patates kızartması eşliğinde

34 ₺

TOST
Ayvalık tost ekmeği, sepet peyniri, domates

18 ₺

IZGARA BONFİLE SALATA
Bonfile parçaları, karışık yeşillik, parmesan peyniri eşliğinde

42 ₺

GREEK SALAD
Domates, salatalık, Karacabey kırmızı soğan, çarliston biber,
kapya biber, maydanoz, taze baharatlar ile marine edilmiş
beyaz peynir, nar ekşili vinegret eşliğinde

30 ₺

ÇITIR TAVUK   
Chef’in özel pane harcı, taze baharatlar ile marine edilmiş
julyen tavuk parçaları, baharatlı parmak patates eşliğinde

32 ₺

ŞARAP TABAĞI ( 2-3 Kişilik )   
Rokfor, edam, yıllanmış keçi peyniri ve Boşnak eti,
ciğer pate ve biber marmelat eşliğinde

52 ₺

PARMAK PATATES KIZARTMASI   16 ₺

CUNDA YÖRESEL PEYNİR TABAĞI  36 ₺

KARIŞIK ZEYTİNYAĞLI TABAĞI   32 ₺

PASTA & PİZZA   

ANA YEMEKLER   

TATLILAR

KARIŞIK PİZZA   
Mozarella peyniri, domates sos, sucuk, sosis, siyah zeytin,
yeşil köy biberi, roka, domates eşliğinde

34 ₺

KUZU PİRZOLA  
220 gr. ızgaralanmış kuzu pirzola, tatlı ekşi soğan yatağında,
baharatlı sote beybi patates eşliğinde

60 ₺

GÜNÜN TATLISI ( Garsonunuza danışabilirsiniz. )  

BONFİLE IZGARA
200 gr. Bonfile, metrotel tereyağı, tatlı ekşi soğan ve 
kızarmış patates eşliğinde 

60 ₺

IZGARA KÖFTE
200 gr. ev yapımı köfte, patates, köz domates, biber
eşliğinde

38 ₺

IZGARA LEVREK
Sote baby patates ve roka eşliğinde

46 ₺

BOŞNAK ETLİ PİZZA   
Mozarella peyniri, domates sos, Boşnak eti, domates ve
roka eşliğinde

36 ₺

PİZZA MARGHERİTA   
Klasik İtalyan domates sos, mozarella peyniri ve roka
domates eşliğinde

28 ₺

PENNE ARRABBIATA   
Acılı domates sos ve parmesan peyniri eşliğinde

26 ₺

SPAGHETTE BOLOGNESE  
Taze baharatlar ile hazırlanmış bolognese sos ve
parmesan eşliğinde

32 ₺

İÇ BAKLALI ERİŞTE
Köy eriştesi, iç bakla ve cunda loru eşliğinde

26 ₺

DENİZ MAHSÜLLÜ TAGLIATELLE
Karides, Kalamar, kurutulmuş domates ve özel bisk sos ile

42 ₺


