
ÇORBA
Organik Mercimek    .........................75 
kıtır ekmek & biberiyeli zeytinyağı

Kabak & Ispanak Çorbası  ................75 
sakız kabağı, Girit kabağı, körpe ıspanak

BAŞLANGIÇ 
Arnavut Ciğeri  .................................... 120 
sumaklı kırmızı soğan piyazı         

Kabak Mücver.................................... 130 
somon loin, somon havyarı, krem peynir, limon zest                                         

Avokado Bruschetta  ........................... 110 
roka, poşe yumurta, somon havyarı, mikro yeşillik                                           

Patates Tava .........................................65 
taze baharat, ev yapımı trüflü mayonez sos                                                                                                   

SALATA       
Roka  ............................................... 110 
parmesan dilimleri, domates & balsamik sos                                          

Divan  .............................................. 110 
lor peyniri, yaban mersini, badem, armut & üzüm                                                                   

Sezar / Organik Tavuklu .............. 110 / 145 
marul, parmesan dilimleri & Sezar sos                                       

Bonfile  ................................................ 175 
parmesan dilimleri, roka, Akdeniz yeşillikleri,  
hindiba, domates & balsamik sos

Kinoa  .............................................. 110 
avokado, roka, kırmızı turp, kavrulmuş badem,  
bezelye, taze kişniş, brokoli & portakal segment

OCAĞIMIZDAN
Ev Yapımı Mantı  ................................ 110 
yoğurt & tereyağı

Tagliatelle .......................................... 115 
istiridye mantarı, piliç, kurutulmuş domates,  
krema, parmesan, taze fesleğen

Ev Yapımı Lazanya  ........................... 125 
dana yahni, parmesan fondü, fırın domates, 
fesleğen pesto sos

Glutensiz Penne  .............................. 110 
sarımsaklı domates sos, taze fesleğen & acı biber   

Spaghetti ................................... 110 / 140 
domatesli fesleğen sos  / bolonez sos                                                                                                                                         

 IZGARAMIZDAN
Dana Bonfile ....................................... 240 
patates püre, sote brokoli & kemik suyu sosu

Köfte  .................................................. 155 
patlıcan beğendi, patates tava, ızgara domates, biber   

Piliç ..................................................... 150 
patates graten, pazı & tavuk kemiği sos

Norveç Somonu  .....................................220 
tatlı & ekşi sebze kavurma, taze kişniş, maydanozlu 
haşlanmış patates, fesleğenli aioli sos

Tüm fiyatlarımız TL olup, KDV dahildir.  

DİVAN KLASİKLERİ

Ağır Ateşte Pişmiş Dana Kürek  .......... 220 
taze patates püresi & çektirilmiş kemik suyu

Şinitzel (Tavuk / Dana) .................. 140 / 170 
hardallı patates salatası & maydanozlu tereyağı 

Etli Yaprak Dolması ........................... 130 
süzme yoğurt & sumak

Ekşili Köfte  ....................................... 125 
dana kıyma, süzme yoğurt & mevsim sebzeleri

Yoğurtlu Kebap .................................. 155 
ızgara köfte, süzme yoğurt, tırnak pide & domates sos  

TAŞ FIRINIMIZDAN

Margherita Napolitana  .................. 110 
ev yapımı domates sos, taze mozzarella, fesleğen, 
sızma zeytinyağı

Anatolia ............................................ 120 
ev yapımı domates sos, mozzarella, kstane mantarı,  
yeşil biber, Kayseri pastırması, Afyon sucuğu,  
mısır, sızma zeytinyağı

Vejetaryen  ...................................... 100 
taze mozzarella, brokoli, kalamata zeytin, mantar 
çeşitleri, kabak, pesto sos

Tonno e Cipolla .................................. 110 
ev yapımı domates sos, taze mozzarella, kapari, 
zeytinyağlı ton balığı, körpe mısır, sızma zeytinyağı

Melenzane ......................................... 115 
ev yapımı domates sos, mozzarella, ricotta,  
patlıcan kızartma, fesleğen, kekik 

SANDVİÇ
Dana Burger ....................................... 140 
çedar peyniri, karamelize soğan, marul & domates 

Kulüp Sandviç ..................................... 130 
tam tahıllı ekmek, organik piliç, füme antrikot,  
çedar, organik yumurta & ev yapımı mayonez                                             

 
TATLI

Damla Sakızlı Fırın Sütlaç  50 
kavrulmuş fındık

Profiterol  60 
çikolata sos

Bitter Çikolatalı Tart   70 
vanilyalı taze krema

Elmalı Strudel  75 
ılık vanilya sos

Tiramisu  70 
mascarpone, espresso

Mascarpone’lu Cheesecake  60 
orman meyveleri & frambuaz sos

Rokoko  70 
çikolata sos

Dondurma (3 top)  45 
vanilya-çikolata-fıstık-çilek

     Günün Zeytinyağlı Tabağı   110

Beyaz Kinoa & Pancar Köftesi *   110 
sarımsaklı domates komposto, yoğurt,  

salatalık, taze nane

Mangolu Kinoa Tabule *   110 
mango, nar, avokado, yoğurt, kişniş & lime zest

Avokado & Brokoli Tartar *    110 
tahin & chili mayonez sos, pancar,  

maskulin yaprakları

* Glutensiz

KAHVALTI
Divan Kahvaltısı    320

Ezine beyaz peyniri, Erzincan tulum peyniri, 
dil peyniri, Kars eski kaşarı, domates, 

salatalık, biber, füme dana eti, füme hindi,  
zeytin çeşitleri, bal-kaymak,  

lor peynirli vişne reçeli, ev yapımı reçel, 
güneşte kurutulmuş meyveler,  

tereyağlı su böreği, yumurta seçiminiz*,  
taze sıkılmış portakal suyu & sınırsız çay

* Organik Yumurta Seçenekleri: Omlet / Menemen 
Sahanda / Rafadan / Çırpılmış

Mini Kahvaltı Tabağı    150 
Ezine beyaz peyniri, dil peyniri,  
Kars eski kaşarı, zeytin çeşitleri,  

mevsimsel ev yapımı reçel, domates, salatalık, 
bal-kaymak, tereyağlı su böreği & sınırsız çay

Omega Tabağı  120 
füme somon, organik yumurta, avokado, 

ricotta peyniri, ceviz içi & sınırsız çay

Pankek  90 
nutella / çilek / muz / akçaağaç şurubu

French Style  100 
kruvasan, kayısı marmeladı, tereyağı & 

arzunuza göre hazırlanmış bir fincan kahve

Kruvasan & Çırpılmış Yumurta  90
meyve salatası

Kahvaltılıklar
Söğüş Tabağı.............................. 45 
domates, salatalık, biber, sızma zeytinyağı

Peynirli Su Böreği ...................... 55 
süzme yoğurtlu
Izgara Hellim & Sucuk (3)  ................65
Granola ...........................................65 
yoğurt & meyveler
Simit Sandviç* ........................... 55 
zeytin ezmesi & beyaz peynir  

Organik Yumurta
Eggs Benedict  ...........................120 
dereotlu labne, füme somon / füme et
Menemen ................................... 75
Çılbır ......................................... 70
Çırpılmış Yumurta  ...................... 70
Haşlanmış Yumurta (1)  ......................25
Sahanda Yumurta ...................... 70 
Omlet Çeşitleri ........................... 80 
peynirli / sebzeli / sucuklu

Tost Çeşitleri
Dil Peynirli & Sucuklu  75 

acuka sosu, dilim domates

Avokadolu  85 
ızgara kabak, çedar peyniri, zahter

Ezine Peynirli  70 
acuka sosu, dilim domates

İlaveler
Bal-Kaymak  40 

Zeytin Çeşitleri  20  
Yoğurt  20 

Izgara Sucuk  45 
Füme Somon (3)  75 
Dil Peyniri (2)  22 

Kars Eski Kaşarı (2)  30 
 Ezine Beyaz Peyniri (2) 25 

Erzincan Tulum Peyniri (2)  25 
Mevsimsel Ev Yapımı Reçel Çeşitleri  25


