GÜNÜN ÇORBASI

10

MAKARNALAR

EKMEK ÜSTÜ
CLUB SANDVİÇ
patates cips ile

ATIŞTIRMALIK

27

ROZBİF & ÇEDAR
37
ekşi maya ekmeği üstüne ballı hardal
sos, köz biberler, rozbif dilimleri,
cheddar, roka, turşu ve patates cips

PADRON
ızgara köy biberleri

12

MÜCVER
fesleğenli yoğurt ile

17

BROKOLİ BROKOLİ
fındık ve baharatlarla sotenlenmiş
brokoli & karnabahar

17

BURRATA & ROKA
ekşi maya ekmeği üstüne, pesto sos,
burrata peyniri ve roka

MOZZARELLA TOPLARI
çeri domates ve taze fesleğen

20

KEÇİ PEYNİRİ KROKET

15

IZGARA HELLİM
köz biberler, zeytin, bal ve ceviz

17

SOMON & AVOKADO
36
ekşi maya ekmeği üstüne, labne sos,
marine edilmiş somon, avokado ve
patates cips

SPICED MARINATED OLIVES
baharatlar ve bademle marine
edilmiş zeytinler

13

EV YAPIMI TURŞULAR

12

SPICED MIXED NUTS
taze baharatlarla fırınlanmış yemişler

15

ONION RINGS
yanında lime mayonez sos

14

FRENCH FRIES
baharat karışımlı

13

FALAFEL TOPLARI
labne sos ile

17

ACILI TAVUK KANATLARI

21

ÇITIR TAVUK
panelenmiş tavuk parçaları,
yanında ballı hardal sos

23

PATATAS BRAVAS
17 / 20
ev tipi çıtır patates, jalapeno, turşu, eritme
cheddar veya ekstra bacon
NACHOS TABAĞI
26
nachoslar üzerinde eritme cheddar,
büyükanne kıyması ve yanında acılı yoğurt
29

SOMON, AVOKADO, ROKA, DOMATES 26
guacomole sos ile
BURRATA & ANANAS
burrata peyniri, balzamik sos, ananas
dilimleri ve nar taneleri

SALATA YEMYEŞİL
15 / 21
nane, kuzu kulağı, maydanoz, roka,
dereotu, fesleğen, zeytinyağ limon sos
TAVUK SALATASI
ızgara tavuk, marul, turşu, ceviz,
jalapeno, parmesan ve lime sos ile

32

DOYUMLUK TABAK
36
ızgara köe, çıtır tavuk, panelenmiş keçi
peyniri, patates kızartması, ballı hardal sos
X LARGE DOYUMLUK
49
frankfurter ızgara sosis, füme antrikot,
rozbif dilimleri, soğan halkası ve patates
kızartması
PEYNİR VE ŞARKÜTERİ TAHTASI
62
kimyonlu gouda, parmesan, isli çerkez
peyniri, mini mozzarella, kars gravyeri,
rozbif, füme antrikot, turşu, ceviz ve kuru
meyveler (2 kişilik)

PENNE ARRABBIATA
27
taze domates sos, arnavut biberi, zeytin,
parmesan
PESTO LINGUINE
pesto sosu ve çam fıstığı

20 / 27

TON BALIKLI SALATA
19 / 26
ton balığı, marul, kırmızı soğan, çeri
domates, kişniş, zeytin ve cipriani sos
KİNOA SALATA
27 / 36
kinoa, yeşillik, çeri domates, fesleğen,
ceviz, dereotlu limon sos ile
sade veya ızgara somonlu
KEÇİ PEYNİRLİ SALATA
25
keçi peyniri, roka, yeşillik, salatalık, zeytin,
çeri domates,közlenmiş biberler, ceviz
zeytinyağı limon sos
HELLİM SALATA
27
hellim peyniri, roka, yeşillik, çeri domates,
salatalık, zeytin, ceviz, közlenmiş biberler,
zeytinyağı limon sos
TAHIL SALATA
25
haşlanmış buğday, yeşillik, yeşil mercimek,
börülce, ceviz, yaban mersini, incir, kayısı,
keten tohumu ve yaban mersini sos ile
BONFİLE / ROZBİF SALATA
37
roka, yeşillik, çeri domates, mantar,
kırmızı soğan, zeytin, balzamik ve hardal sos
bonfile veya rozbifli

Relax  enjoy
the taste of a
soulful
kitchen

25

SPAGETTI BOLONEZ
29
büyükanne kıyması, parmesan, ceviz ve
taze fesleğen
SOMON LINGUINE
sote somon, brüksel lahana, kapari,
ada çayı, krema sos

SALATALAR
Salatanıza ilaveler arka sayfada

PAYL AŞIMLIK

DANA CARPACCIO
bonfile dilimleri, roka, kabak, incir ve
cipriani sos

35

LINGUINE ALFREDO
29
tavuk göğsü, trüf yağı, parmesan, mantar,
ceviz, alfredo sos

34

BONFİLE ORECCHIETTE
35
bonfile parçaları, köz biber, mantar, zeytin
ve biberiye
MANTARLI RISOTTO
porçini mantarı

29

ET & BALIK
TAVUK PİRZOLA
baharatlı patates püresi, fındık, sote
brokoli ve karnabahar

27

IZGARA TAVUK
29
ızgara tavuk göğsü yanında sotelenmiş
sebzeler ve basmati pirinç
TAVUK SCHNITZEL
ince dövülmüş tavuk göğüs, patates
salatası

32

DANA SCHNITZEL
39
ince dövülmüş kontrfile, patates salatası
IZGARA KÖFTE
200 gr ızgara köe, raita sos, köz biber,
domates ve patates kızartması

34

ROBESPIERRE
ızgara kontrfile dilimleri, roka, kırmızı
biber ve nar taneleri

49

BONFİLE
200 gr ızgara bonfile, cevizli risoo ve
yaban mersini sos

57

IZGARA KAYA LEVREĞİ
45
200 gr ızgara fileto kaya levreği, tabule ve
pancar sos ile
IZGARA SOMON
45
200 gr ızgara somon, beluga mercimeği ve
brüksel lahana
FISH & CHIPS
32
180 gr kızarmış mezgit, baharatlı patates ve
tartar sos

BURGERLER, SOKAK YEMEKLERİ & PİZZALAR
TAVUK BURGER
27
180 gr çıtır tavuk, lime mayonez, turşu,
cheddar peyniri, coleslaw, baharatlı patates
FALAFEL BURGER
25
falafel köesi, fesleğenli yoğurt, sumaklı
ekşili maydonoz, patates cips
SLOPPY JOE (Islak Burger)
35
büyükanne kıyması, cheddar peyniri ve
baharatlı patates
CHEESEBURGER
180 gr burger köesi üzerinde eritilmiş
cheddar peyniri, ev yapımı mayonez,
karamelize soğan, turşu ve baharatlı
patates

37

PARISIEN BURGER
38
180 gr burger köesi, guacamole sos, marul,
domates, kırmızı soğan, kişniş, domates
dilimleri ve baharatlı patates
TAMİRCİ BURGER
34
180 gr burger köesi, ev yapımı mayonez,
turşu, marul, kırmızı soğan, domates ve
baharatlı patates
SON MODEL TAMİRCİ BURGER
39
180 gr burger köesi, füme antrikot,
cheddar peyniri, ev yapımı mayonez,
domates, barbekü sos ve baharatlı patates
MİNİ BURGER
25 / 27
100 gr burger köesi, karamelize soğan,
baharatlı patates ve ev yapımı mayonez
sade veya cheddar peynirli

+İLAVELER
rozbif
bacon
bonfile
somon ızgara
somon gravlax
avokado dilimleri
yoğurt
roka
ızgara sebze
brokoli
tavuk göğüs
keçi peyniri
hellim peyniri
cheddar peyniri
rende parmesan

10.5
10
14.5
10.5
10.5
7.5
4.5
3.5
4.5
7.5
7.5
5.5
6.5
4.5
5.5

THE GASTBY
32
burger ekmeğinde, brisket, ballı hardal,
turşu, köz biber, eritme cheddar ve
baharatlı patates
TACO
eritme cheddar, büyükanne kıyması,
ceviz, zeytin

25

TAVUK WRAP
çıtır tavuk parçaları, marul, ev yapımı
mayonez, tane mısır, jalapeno, turşu,
eritme cheddar ve baharatlı patates

27

BEEF WRAP
ızgara kontrfile dilimleri, roka, kırmızı
soğan, közlenmiş kırmızı biber, turşu,
eritme cheddar ve baharatlı patates

36

28

MANTARLI PİZZA

28

KIYMALI TAMİRCİ PİZZA

29

barbekü sos ve büyükanne kıyması,
mozzarella peyniri
KARIŞIK PİZZA

32

domates sos, mozzarella, füme hindi, dana
sucuk, zeytin, kırmızı soğan, kültür
mantarı, roka ve parmesan

TATLIL AR
23

TATLI TRIO (Paylaşımlık)
25
mozaik pasta, cheesecake, chocolate
truffles ve dondurma

20

TAMİRCİ MOZAİK PASTA
16
kaymaklı dondurma ve şam fıstığı ile

100gr burger köesi, iki parça sade mini
burger ekmeği, yanında patates
kızartması (sade veya peynirli)
22

domates sos ve mozzarella

ve yoğurt

DÖRT PEYNİRLİ PİZZA

mantarı ve dilimlenmiş kültür mantarı

25 / 27

140gr ızgara köe, patates kızartması

24

domates sos, mozzarella peyniri, istiridye

ezine beyaz peynirli makarna

KÖFTE & PATATES

üzerinde roka ve parmesan

isli çerkez ve rokfor

domates ve kıyma soslu makarna

MİNİ MARGHERITA PİZZA

kültür mantarı, zeytin, çeri domates

labne sos ve mozzarella peyniri, parmesan,

Çocuk Menüsü

MİNİ BURGER

domates sos, mozzarella, ızgara sebzeler,

domates sos ve mozzarella peynirli

TANTUNİ
27
kontrfile, tortilla, biber, domates, limon,
kırmızı soğan ve maydanoz, baharatlı
patates

PEYNİRLİ KELEBEK

28

MARGHERITA PİZZA

DOGGY HOT DOG
29 / 32
hardal soslu ekmek içinde frankfurter
ızgara sosis, kıtır soğan, turşu üzerinde
cheddar peyniri, tamirci sos, baharatlı
patates sade / kıymalı

KIYMALI KELEBEK

KÖY PİZZASI

27

CHEESECAKE
frambuaz veya çikolata sos ile

19

TİRAMİSU

19

CHOCOLATE MOUSSE

15

CHOCOLATE TRUFFLES

17

CHOCOLATE BROWNIE
dondurma ile

18

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

KAHVALTI

SENİN KAHVALTIN DİLEDİĞİNİ SEÇ, KENDİ KAHVALTI SOFRANI KENDİN OLUŞTUR

BEYAZ PEYNİR & İZMİR TULUMU

5.5

BAL & KAYMAK

9.5

DOMATES - SALATALIK - BİBER

5.5

DİL PEYNİRİ & ESKİ KAŞAR

4.5

NUTELLA

4.5

AVOKADO

7.5

HİNDİ FÜME & DANA JAMBON

8.5

TAHİN PEKMEZ

7.5

HAŞLANMIŞ YUMURTA

4.5

TEREYAĞ

3.5

KEKİKLİ ZEYTİNYAĞI

2.5

KARIŞIK ZEYTİN

4.5

SİMİT

4.5

ROZBİF

10.5

REÇEL

3.5

TAMİRCİ KAHVALTI

35 / 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,
(1 veya 2 kişilik)
27

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

TAMİRANE BRUNCH

KREP
nutella, muz, çilek ve maple şurup

19

MENEMEN
15
sahanda taze domates, biber ile çırpılmış
yumurta
YUMURTALI EKMEK
17
3 parça yumurtalı ekmek, yanında ezine
peynir ve ev yapımı katkısız reçel

taze yeşillikler ve çay

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

GRANOLA
14 / 17
sade ya da meyveli, süt veya yoğurt ile

EGGS BENEDICT
27
kızarmış ekmek üzerinde poşe yumurta
ve hollandez sos, dana bacon
OMLET
sade
ıspanaklı
peynirli
mantarlı
sucuklu
karışık

14
15
17
18
19
21

SAHANDA LEZZETLER
iki göz yumurta
sucuk
sucuklu yumurta

10
14
16

SCRAMBLED EGGS
sade
ıspanaklı
peynirli
mantarlı
sucuklu
karışık

14
15
17
18
19
21

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

11
14
17

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

Her pazar 10:00 - 14:00 arası geleneksel ve özgün lezzetlerden oluşan
açık büfe brunch 59 TL / kişi, 0 - 6 yaş ücretsiz.

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

16

