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Bostan Salatası
Marul, lolorosso, kırmızı soğan, elma, taze lor, beyaz şarap vinaigrette

47!

Havuç Salatası
Renkli havuçlar, turp çeşitleri, kavrulmuş susam, ballı hardal vinaigrette

52!

Rosto pancar Salatası
Roka, kuzu kulağı, nane, lolorosso, nar, karamelize ceviz, portakal vinaigrette

55!

Körpe Ispanak Çorbası
Süt kreması, sarımsaklı kruton

47!

§§§
Kereviz Cips
Erzincan deri tulum, kuzukulağı, limonlu yeşillik ezmesi

45!

Mısır Mücveri
Bahçeden yeşillik ezmesi

52!

Rosto Karnabahar
Humus, yanık tereyağ, çam fıstığı, maydanoz

60!

Portakallı Ayva
65!
Bahçenin ayvası, kereviz, patates, balkabağı, portakal suyu ve kabuğu, ayçiçek çekirdeği
Ciğer
Soğan salatası, sirkeli acı biber sos

70!

Çiftliğin Roast Beef Üçlemesi

75!

Kuru domatesli, isli, taze baharatlı çiftlik yapımı beef,

tane hardal, çubuk turşusu, roka, kekikli eski kaşar
§§§
Nohutlu Taze Erişte
Mevsim sebzeleri, acı biber

75!

Kuzu Burger
İsli paprika aioli, salatalık turşusu, salamura kapya, kekikli peynir sos

80!

İstridye Mantar
Kereviz püresi, vegan demi glace, kavrulmuş fındık, adaçayı

82!

Köfte
Fasulye piyazı püre, pita

85!

Tavuk
Patates, sebzeli mantar, çıtır tavuk derisi, lavantalı pekmez glaze

90!

Dana Yanak Mantı
Karnabahar püresi, dana jus, , islenmiş acı biber sos, limon zest, nane

95!

Palamut
100!
Mor lahana püresi, patates, domates, biber, soğan, mısır, çıtır maydanoz, mısır ekmeği
Kuzu Kapama
Bademli safranlı pilav, kuzu but, kuzu jus, karalahana kıtırı
%10 servis ücreti ilave edilir

115!

.
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PAYLAŞIMLIK
Şarap Tahtası
Yerel peynirleri, şarküteri çeşitleri, taze mevsim meyveleri, kuru yemiş

150!

Bira Tabağı
Bratwurst sosis, tavuk nugget, patates, dil peyniri, taze salatalık ve havuç turşusu,
yeşil köz biber dip, lutenitsa, çiftliğin bbq sosu

150!

TAŞ FIRINDAN
Klasik Pizza
Domates sos, Trakya taze kaşar, şeker domates

50!

Otlu Pizza
Trakya taze kaşar, bahçenin mevsim otları

55!

Pırasalı Pizza
Trakya taze kaşar, marine pırasa, soka, sarımsaklı kenar

75!

Sucuklu Pizza
Kasap Sucuk, Trakya taze kaşar, domates sos

80!

4 Peynirli Pizza
İsli Çerkes, kekikli eski kaşar, Trakya taze kaşar, taze lor, pekmez çektirme, nane

85!

*Ek malzeme için servis görevlisinden yardım isteyiniz.
GW ÖZEL
İsli Kuzu Kol
Siyez Pilavı
*En az 1 gun önceden sipariş ile hazırlanır. 2-4 Kişilik

420!

İncir Dolması

35!

Bahçenin Ayvası

45!

Çikolatalı Tart

50!

Ceviz dolgusu, kaymak
Kırmızı şarapta ayva, cheesecake krema, fındık crumble
Brownie, Belçika çikolata, mereng

Çiftliğin Dondurma ve Sorbeleri

(Top) 15!

%10 servis ücreti ilave edilir

.

