SOMON & AVOKADO
SAKIZ KABAKLI MÜCVER
fesleğenli yoğurt ile

20

MOZZARELLA TOPLARI
çeri domates, fesleğen ve çörek otu

20

FRENCH FRIES
özel tamirane baharatları ile

17

ÇITIR TAVUK
panelenmiş tavuk parçaları
ve ballı hardal sos

26

FALAFEL TOPLARI
fesleğenli yoğurt ile

20

26

hardal sos, marine edilmiş somon,
avokado dilimleri

ROZBİF & ÇEDAR

25

rozbif dilimleri, eritme çedar,
domates sos ve köz kırmızı biber

BURRATA & ROKA
65 gram burrata peyniri, roka ve
çeri domates

ISPANAKLI & KEÇİ PEYNİRLİ

DANA CARPACCIO
bonfile dilimleri, roka, parmesan,
çeri domates ve sotelenmiş fındık

35

domates sos, ıspanak, keçi peyniri,
kuru incir, ceviz ve bal

FÜME ANTRİKOT & ÇEDAR

TAMİRCİ PATATES (SADE / BACON)
baharatlı patates, jalapeno, turşu,
eritme çedar + ekstra dana bacon

18 / 22

DOYUMLUK TABAK
ızgara köe, çıtır tavuk, panelenmiş
keçi peyniri, baharatlı patates ve ballı
hardal sos

39

NACHOS TABAĞI
nachos üzeri eritme çedar, büyükanne
kıyması ve yanında acılı yoğurt

29

KIZARMIŞ KEÇİ PEYNİRİ
19
sote ıspanak, acı bal ve fındık parçaları

FETTUCCINE ALFREDO
30
sote tavuk göğüs, mantar, ceviz, maydanoz
ve alfredo sos
PENNE ARABBIATTA
28
taze domates sos, kurutulmuş arnavut
biberi, sarımsak, zeytin ve parmesan
SOMON LINGUINE
36
sote somon parçaları, mantar, fransız
fasulyesi, çeri domates, kapari, taze soğan,
limon krema ile

24

RIGATONI BOLOGNESE
büyükanne kıyması, parmesan ve
taze fesleğen

30

BONFİLE TAGLIATELLE
bonfile parçaları, istiridye mantarı,
taze bezelye, fransız fasulyesi, zeytin,
çeri domates, adaçayı ve parmesan

37

MANTARLI RISOTTO
porçini mantarı, karamelize soğan ve
kırmızı şarap sos

31

BURRATA & ROKA
35
125 gram burrata peyniri, çeri domates,
roka
X LARGE ONION RINGS
20
çıtır soğan halkaları ve ballı hardal sos

28

25

27

füme antrikot, eritme çedar,
karamelize soğan ve domates sos

ÇITIR MANTI
fesleğenli yoğurt ve domates sos ile

Salatanıza ilaveler arka sayfada
EZİNELİ İTALYAN SALATA
ezine peyniri, yeşillik, çeri domates,
zeytin, fesleğen, limon sos ile

17 / 24

IZGARA TAVUK SALATA
22 / 29
ızgara tavuk, marul, mantar, badem,
ekşi elma ve bal sos ile
KİNOA SALATA (SADE / SOMONLU)
29 / 39
kinoa, yeşillik, çeri domates, fransız
fasulyesi, nane, kişniş, lime sos + ekstra
ızgara somon veya somon gravlax
KEÇİ PEYNİRLİ SALATA
28
panelenmiş keçi peyniri, roka, yeşillik,
zeytin, çeri domates, közlenmiş biberler,
maydanoz ve limon sos ile

IZGARA KUŞKONMAZ
hollandez sos ile

29

X LARGE DOYUMLUK
ızgara sosis, çıtır tavuk, kızarmış keçi
peyniri, çıtır mantı, soğan halkası ve
baharatlı patates

49

HELLİM PEYNİRLİ SALATA
28
hellim tava, roka, yeşillik, zeytin, çeri
domates, közlenmiş biberler, maydanoz ve
limon sos ile

PEYNİR TABAĞI (2 kişilik)
gouda, parmesan, isli çerkez, rokfor,
keçi peyniri

49

LOR PEYNİRLİ SALATA
26
lor peyniri, ıspanak, nane, çilek, mango,
badem ve haşhaş sos

CLUB SANDVİÇ
baharatlı patates ile

31

ENGİNARLI SALATA
27
enginar, semiz otu, yeşillik, sutlani bezelye,
ızgara kabak ve portakal sos
BELLUGA MERCİMEKLİ SALATA
28
haşlanmış belluga mercimek, sote nohut,
yeşillik, fındık, çeri domates, salatalık, zeytin
ve limon sos
BONFİLE SALATA
40
bonfile parçaları, roka, istiridye mantarı,
taze soğan, zeytin, taze bezelye, kişniş & lime
sos ile

IZGARA TAVUK
31
ızgara tavuk göğüs, çıtır tortilla, yeşillik
IZGARA KÖFTE
37
200 gram ızgara köe, acuka, köz biber,
domates ve baharatlı patates
BEEF ROBESPIERRE
59
ızgara bonfile dilimleri, roka, çeri domates,
parmesan ve balzamik sos
IZGARA BONFİLE
59
200 gram ızgara bonfile, istiridye mantarı,
patates püresi, sote ıspanak ve kırmızı
şarap sos ile
IZGARA SOMON
49
200 gram ızgara somon, ekşi kabak, sote
yeşillik ve fransız fasulyesi
DANA SCHNITZEL
ince dövülmüş kontrafile ve patates
salatası

43

TAVUK SCHNITZEL
ince dövülmüş tavuk göğsü ve patates
salatası

34

FISH & CHIPS
180 gram kızarmış mezgit, baharatlı
patates, yeşillik ve tartar sos

35

TUNA TARTAR
37
portakallı soya soslu marine ton balığı,
mango salata ve yanında çıtır dilimler
BEEF BO LUC LAC
49
zencefil ve susam yağıyla asya usulü
sotelenmiş bonfile parçaları, mantar, roka,
taze soğan, basmati pirinci ve soya filizleri
MANTARLI TAVUK SOTE
sotelenmiş tavuk göğüs, mantar, çeri
domates, kırmızı soğan, arpa şehriye
risoo ve roka

31

TAMİRCİ KEBAP
şişte 120 gram dana kıyma kebap, acılı
yoğurt, köz biber, domates ve meyhane
pilavı

37

FALAFEL BURGER
28
falafel köesi, fesleğenli yoğurt, sumaklı
ekşili maydanoz, baharatlı patates
SLOPPY JOE
büyükanne kıyması, çedar peyniri ve
baharatlı patates

32

CHEESEBURGER
38
180 gram burger köesi üzerinde eritilmiş
çedar peyniri, ev yapımı mayonez,
karamelize soğan, turşu ve baharatlı
patates
PARISIEN BURGER
35
120 gram burger köesi, panelenmiş keçi
peyniri dilimi, hardal sos, avokado dilimleri,
kırmızı soğan, balzemik sos ve baharatlı
patates
SCHNITZEL BURGER
32
180 gram tavuk schnitzel, ev yapımı
mayonez, turşu, çedar peyniri, coleslaw ve
baharatlı patates
TAMİRCİ BURGER
180 gram burger köesi, ev yapımı
mayonez, turşu, marul, kırmızı soğan,
domates ve baharatlı patates

37

SON MODEL TAMİRCİ BURGER
40
180 gram burger köesi, füme antrikot,
çedar peyniri, ev yapımı mayonez, domates,
barbekü sos ve baharatlı patates

TACO
28
3 parça taco içinde büyükanne kıyması,
eritme çedar, sumaklı ekşili maydanoz ve
roka

çeri domates üzerinde roka ve parmesan

DOGGY CHILLI
32
frankfurter sosis, sote mantar, portakallı
lahana, jalapeno, çedar peyniri, hardal sos,
turşu ve baharatlı patates

domates sos ve mozzarella peyniri

domates sos, mozzarella, dilimlenmiş

BEEF WRAP
37
ızgara kontrafile dilimleri, roka, kırmızı
soğan, közlenmiş kırmızı biber, mantar,
turşu, eritme çedar ve baharatlı patates
TOASTED BEEF
37
ekşi maya ekmeği içerisinde sotelenmiş
bonfile parçaları, kremalı mantar sos,
közlenmiş kırmızı biber ve mozzarella
yanında baharatlı patates

HUMMER BURGER
43
240 gram burger köesi, çedar peyniri, ev
yapımı mayonez, karamelize soğan, turşu
ve baharatlı patates

TANTUNİ
35
140 gram kontrafile, tortilla, biber, domates,
limon, kırmızı soğan, maydanoz, sumaklı
salatalık yanında baharatlı patates

PADRON BURGER
36
180 gram burger köesi, kızarmış köy
biberleri, kırmızı soğan, rokfor ve hardal
sos, baharatlı patates

5
5

ÇEDAR PEYNİRİ

5

PANELENMİŞ KEÇİ PEYNİRİ

6

RENDE PARMESAN

6

AVOKADO DİLİMLERİ

7

KIZARMIŞ HELLİM PEYNİRİ

7

TAVUK GÖĞÜS (80 GR)

11

IZGARA SOMON (90 GR)

15

ROZBİF (80 GR)

17

33

TAVUK WRAP
29
çıtır tavuk parçaları, baharatlı domates
sos, mozzarella, fesleğen, zeytin ve yanında
baharatlı patates

TOASTED VEGGIE
25
ekşi maya ekmeği içerisinde ızgara sebzeler,
sotelenmiş istiridye mantarı, domates sos
ve mozzarella

IZGARA SEBZE

DÖRT PEYNİRLİ PİZZA

26

DOGGY BOLONEZ
34
frankfurter sosis, bolonez sos, çedar
peyniri, hardal, turşu ve baharatlı patates

JACK BURGER
45
180 gram burger köesi, Jack Daniel's ile
sotelenmiş mantar sos, hardal ve baharatlı
patates

YOĞURT

MARGHERITA PİZZA

mozzarella, parmesan, isli çerkez ve rokfor

MİNİ BURGER TRIO (SADE / ÇEDARLI)
32/35
150 gram burger köesi, karamelize soğan,
turşu, ev yapımı mayonez ve baharatlı
patates + ekstra çedar

3

31

mozzarella, ızgara sebzeler, mantar, zeytin,

DOGGY HOT DOG
32
frankfurter sosis, çedar peyniri, tamirci sos,
hardal, turşu ve baharatlı patates

TOASTED CHICKEN
29
ekşi maya ekmeği içerisinde sotelenmiş
tavuk parçaları, kremalı mantar sos,
közlenmiş kırmızı biber ve mozzarella
yanında baharatlı patates

BALLI HARDAL SOS

KÖY PİZZA

MANTARLI & SUCUKLU PİZZA

32

dana sucuk ve mantar
KIYMALI TAMİRCİ PİZZA

30

barbekü sos, büyükannne kıyması ve
mozzarella peyniri
KARIŞIK PİZZA

35

domates sos, mozzarella, füme hindi, dana
sucuk, zeytin, kırmızı soğan, mantar ve
roka
PİZZA HELLİM

29

hellim peyniri, çeri domates, zeytin,
fesleğen, kırmızı soğan ve susam

TAMİRCİ MOZAİK PASTA
kaymaklı dondurma ve şam fıstığı ile

17

PROFİTEROL
dondurmalı / dondurmasız

20

KIYMALI KELEBEK
domates ve kıyma soslu makarna

19

CHEESECAKE
frambuaz sos veya çikolata sos ile

18

PEYNİRLİ KELEBEK
ezine beyaz peynirli makarna

18

CHOCOLATE TRUFFLES
5 adet chocolate truffles

17

MİNİ BURGER (SADE / PEYNİRLİ)
22 / 25
100 gr burger köesi yanında baharatlı
patates kızartması + ekstra çedar peyniri

TATLI TRIO
mozaik pasta, cheesecake, chocolate
truffles ve dondurma

23

MİNİ MARGHERITA PİZZA
domates sos ve mozzarella peyniri

MAGNOLIA
portakal kabuğu ile lezzetlendirilmiş
muhallebi

17

22

KÖFTE & PATATES
25
140 gram ızgara köe, yoğurt ve patates
kızartması

MÖVENPİCK DONDURMA
10
vanilya, çikolata , karamel, böğürtlen, çilek,
limon ve lime

Dilediğini seç, kendi kahvaltı sofranı kendin oluştur

DOMATES - SALATALIK - BİBER

6

5

AVOKADO

8

TAHİN PEKMEZ

8

HAŞLANMIŞ YUMURTA

5

11

TEREYAĞI

4

KEKİKLİ ZEYTİNYAĞI

3

4

KARIŞIK ZEYTİN

5

SİMİT

5

BEYAZ PEYNİR & İZMİR TULUMU

6

BAL & KAYMAK

DİL PEYNİRİ & ESKİ KAŞAR

5

NUTELLA

HİNDİ FÜME & DANA JAMBON

9

ROZBİF
REÇEL

10

GRANOLA
14 / 17
sade ya da meyveli, süt veya yoğurt ile
KREP
nutella, muz, çilek ve maple şurup
(1 veya 2 kişilik) 36 / 56
ezine beyaz peynir, bergama tulumu, dil
peyniri, eski kaşar, füme hindi, dana
jambon, katkısız reçeller, bal & kaymak,
nutella, tereyağı, siyah ve yeşil zeytin,
domates, salatalık, mevsim meyveleri, taze
yeşillikler ve çay

SOMON KAHVALTI
28
kızarmış ekşi maya ekmek, avokado
dilimleri, marine edilmiş somon, ezine
beyaz peynir ve yanında scrambled veya
iki göz yumurta
BACON KAHVALTI
29
kızarmış ekşi maya ekmek, avokado
dilimleri, bacon, ezine beyaz peynir ve
yanında scrambled veya iki göz yumurta

19

MENEMEN
15
sahanda taze domates, biber ile çırpılmış
yumurta
YUMURTALI EKMEK
18
3 parça yumurtalı ekmek, yanında ezine
peynir ve ev yapımı katkısız reçel
EGGS BENEDICT
27
kızarmış ekmek üzerinde poşe yumurta ve
hollandez sos, dana bacon
OMLET
sade

14

ıspanaklı

16

peynirli

18

mantarlı

19

sucuklu

19

karışık

21

SAHANDA LEZZETLER
iki göz yumurta
sucuk
sucuklu yumurta

10
14
17

SCRAMBLED EGGS
sade
ıspanaklı
peynirli
mantarlı
sucuklu
karışık

15
16
19
18
20
22

EKŞİ MAYA EKMEĞİNE TOST
domates sos, kırmızı köz biber
ve taze fesleğen
kaşarlı
sucuklu
rozbifli

14
17
18

SİMİT & PEYNİR & DOMATES
17
çıtır simit yanında ezine beyaz peynir ve
domates, salatalık

Her pazar 10:00 - 14:00 arası geleneksel ve özgün lezzetlerden oluşan
açık büfe brunch 55 TL / kişi, 0 - 6 yaş ücretsiz.

Kahvaltı menüsünde Datça Kocamaar Çiliği tarafından Tamirane için özel olarak üretilen, doğal ve katkısız reçeller kullanılmaktadır.

