
      Vejetaryen
Bazı ürünler fındık, fıstık, ceviz ve yumurta içermektedir, lütfen olası alerjileriniz için bizi bilgilendiriniz. 

Tüm Fiyatlarımız TL olup, KDV dahildir.  

Divan Klasikleri 
Yoğurtlu Kebap  60 

 ızgara köfte, bonfile parçaları, tırnak pide & domates sos

Hünkar Beğendi  56 
dana güveç & patlıcan beğendi

Ağır Ateşte Pişmiş Dana Kürek  55 
taze patates püresi & çektirilmiş kemik suyu

Etli Kara Lahana Sarması  42 
süzme yoğurt  

Alinazik  58 
kuzu eti, közlenmiş patlıcan, hafif sarmısaklı süzme yoğurt,  

tereyağı

Şinitzel (Tavuk / Dana)  43 / 58 
patates salatası & maydanozlu tereyağı

Sandviçler
Dana Burger  52 

çedar peyniri, karamelize soğan, marul, domates

Kulüp Sandviç  45 
ızgara tavuk, çedar, füme antrikot, organik yumurta & mayonez

Tacos  38 
BBQ soslu tavuk, ekşi krema, avokado, kişniş, jalapeno

Tüm sandviçler taze baharatlı patates kızartması ile servis edilmektedir.

Taş Fırından    
Margherita Pizza    35 

mozzarella, domates sos

Calzone Pizza  50 
füme antrikot, mantar, kekik, fesleğen

Frutti di Mare Pizza  55 
karides, kalamar, ahtapot, kapari, mozzarella

Porçini Mantarlı Pizza    48 
 stracciatella peyniri, ballı trüf sos

Peyni̇rli̇ Pide    35
Bafra Usulü Kıymalı Pide  42

Bafra Usulü Kavurmalı Pide  48

Tüm pideler cacık ile servis edilir.  

Salata
Roka   24 / 32 
parmesan dilimleri, domates & balzamik sos

Asya Usulü Marine Somon 50 
mango, deniz yosunu, kahverengi pirinç, somon yumurtası                                               

Divan   26 / 34 
lor peyniri, yaban mersini, badem, armut & üzüm                       

Anadolu Domates   32 
ceviz, dağ kekiği, “Hatay” nar ekşisi & sızma zeytinyağı                                              

Sezar  38  
ızgara tavuk, marul, parmesan dilimleri & Sezar sos                                       

Bonfile 54 
roka, parmesan dilimleri, domates & çektirilmiş balzamik sos

Kinoa   42 
avokado, roka, kırmızı turp, kavrulmuş badem, taze kişniş

Başlangıç
Tütsülenmiş Somon 44 
ev yapımı siyah sarmısaklı aioli, avokado                                  

Izgara Kuşkonmaz   38 
mevsim yeşillikleri, stracciatella peyniri, ballı trüf

Izgara Ahtapot 58 
patates tava, füme kırmızı biber, sızma zeytinyağı, mercanköşk                                                   

Çıtır Deniz Mahsulleri & Sebzeler 56 
kalamar, karides, enginar, kabak, patlıcan & tartar sos                                     

Burrata Peyniri   42 
dilim pembe domates, nane & limon                   

Arnavut Ciğeri  38 
sumaklı soğan piyazı                                                                                                                             

Taze Çırpılmış Manda Sütlü Ricotta Tart   34 
kiraz domates, elma sirkesi & hurma sosu    

Çorba
Organik Mercimek   20 
kıtır ekmek, biberiyeli zeytinyağı

Fırınlanmış Mevsim Sebzeleri   20 
sızma zeytinyağı, mercanköşk

Günün Zeytinyağlı Tabağı    36

Ocaktan
Ev Yapımı Mantı   38 
yoğurt & tereyağı

Enginarlı Risotto 42 
karides & konkase domates      

Glutensiz Penne   36 
sarımsaklı domates sos, taze fesleğen & taze acı biber

Calamarata 55 
acı biber, karides, kalamar & karides sos         

Spaghetti 34 / 38  
bolonez / domatesli fesleğen sos                                                                                                                                             

 Izgaramızdan
Dana Bonfile  75 
brokoli, ev yapımı patates tava, çektirilmiş kemik suyu, trüflü mayonez

Köfte  46 
patlıcan beğendi, ızgara domates & biber   

Free Range Piliç   43 
 fırınlanmış hardallı taze patates & taze fasulye

Levrek  60 
mercanköşklü domates salatası, naneli  kabak,  
çektirilmiş portakal suyu

Norveç Somonu      68 
tatlı & ekşi sebze kavurma, taze kişniş, maydanozlu  
haşlanmış patates & fesleğen aioli sos

Peynir Tabağı    58
buffalo ricotta, brie, parmesan, mozzarella, Kars gravyeri, 

keçi peyniri, incir marmelatı              


