
Değerli Misafirimiz,

Sizin ve çalışanlarımızın sağlığı önceliğimizdir. 
Menülerimiz tek kullanımlıktır.

Afiyet olsun.
  

@divanrestoranlari

MENÜ



 

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

Tüm fiyatlarımız TL olup, KDV dahildir.  

ÇORBA

Organik Mercimek   .................................. 20 
kıtır ekmek & biberiyeli zeytinyağı

Gazpacho (Soğuk servis edilir.)    ..................... 25 
renkli biberler, salatalık, taze domates, kişniş

BAŞLANGIÇ 

Arnavut Ciğeri  ...............................................45 
sumaklı kırmızı soğan piyazı                 

Bruschetta ......................................................40 
ekşi mayalı ekmek, somon havyarı, avokado, poşe yumurta                                                 

Sebzeli Çıtır Deniz Mahsulleri  ........................68 
kalamar, karides, enginar, kabak, patlıcan & tartar sos                                             

Ördekli Spring Rolls  ......................................42 
yer fıstıklı sos & taze kişnişli tatlı chili sos    

Ev Yapımı Patates Kızartması  .........................20 
taze baharat, ev yapımı trüflü mayonez sos                                                                                                                     

SANDVİÇ

Dana Burger ..................................................58 
çedar peyniri, karamelize soğan, marul & domates                       

Kulüp Sandviç ................................................55 
tam tahıllı ekmek, ızgara piliç, çedar peyniri, 
füme antrikot, organik yumurta & ev yapımı mayonez                                              

     Günün Zeytinyağlı Tabağı   40 
geleneksel yöntemlerle hazırlanmış mevsim sebzeleri     

     Mevsim Sebzeleri Tabağı    38
(Buharda & Izgara)  

fırınlanmış domates sos & fesleğen yaprağı              

 

TAŞ FIRINIMIZDAN

Margherita Pizza    45 
mozzarella, domates sos & fesleğen yaprağı

Kuzu Kokoreçli Pizza  55 
kuzu kokoreç, kimyon & kekik

Pizza Bresoala  65 
kuru et, mozzarella, körpe roka,  

parmesan dilimleri

Peyni̇rli̇ Pide    45
Bafra Usulü Kıymalı Pide  55

Tüm pideler cacık ile servis edilir.  

SALATA

Beluga Mercimekli Somon Loin  ......................58 
tahin, çilek, fırınlanmış ceviz, portakal, kişnişli köri sos           

Roka   .........................................................38 
parmesan dilimleri, domates & balsamik sos                                           

Divan   ........................................................38 
lor peyniri, yaban mersini, badem, armut & üzüm                       

Anadolu Domates   ......................................36 
ceviz, dağ kekiği, kırmızı soğan, Hatay nar ekşisi, 
& sızma zeytinyağı                                              

Sezar  .............................................................45 
ızgara piliç, marul, parmesan dilimleri & Sezar sos                                       

Bonfile  ...........................................................65 
parmesan dilimleri, roka, akdeniz yeşillikleri, hindiba, 
domates & balsamik sos

Kinoa   ........................................................55 
avokado, roka, kırmızı turp, kavrulmuş badem, bezelye, 
taze kişniş, brokoli & portakal segment

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

Tüm fiyatlarımız TL olup, KDV dahildir.  

OCAĞIMIZDAN

Ev Yapımı Mantı  .......................................... 45 
yoğurt & tereyağı

Enginarlı Risotto  ......................................... 55 
karides & konkase domates

Ev Yapımı Lazanya  ..................................... 55 
dana yahni, parmesan fondü, fırınlanmış domates, 
fesleğen pesto sos

Glutensiz Penne   ....................................... 40 
sarımsaklı domates sos, taze fesleğen  
& taze acı biber        

Spaghetti ............................................... 38 / 42  
domatesli fesleğen sos   / bolonez sos                                                                                                                                         

 IZGARAMIZDAN

Dana Bonfile ..................................................90 
ev yapımı patates tava & trüflü mayonez sos,  
çektirilmiş kemik suyu, brokoli

Köfte ..............................................................55 
patlıcan beğendi, patates tava, ızgara domates & biber   

Limon Soslu Piliç  ...........................................52 
mantar & patates güveç, limon & kaparili biberiye sos

Levrek  ...........................................................75 
brokoli, rezene & portakal sos

Norveç Somonu  ................................................80 
tatlı & ekşi sebze kavurma, taze kişniş, maydanozlu  
haşlanmış patates & fesleğenli aioli sos

DİVAN KLASİKLERİ

Ağır Ateşte Pişmiş Dana Kürek  72 
taze patates püresi & çektirilmiş kemik suyu

Hünkar Beğendi  70 
dana güveç & patlıcan beğendi 

Şinitzel (Tavuk / Dana)  55 / 75 
hardallı patates salatası & maydanozlu tereyağı   

Etli Pazı Dolması  48 
süzme yoğurt & sumak

Ekşili Köfte  50 
dana kıyma, süzme yoğurt & mevsim sebzeleri

Yoğurtlu Kebap  72 
 ızgara köfte, bonfile parçaları, süzme yoğurt,  

tırnak pide & domates sos

TATLI

Damla Sakızlı Fırın Sütlaç   19 
kavrulmuş fındık

Tiramisu  25 
mascarpone, espresso

Rum Baba  22 
mascarpone kreması, limon sorbe, rom

Kup Denmark  25 
vanilyalı dondurma, ılık çikolata sos

Rokoko  25 
çikolata sos

Elmalı Strudel  25 
tarçınlı karamelize elma, ceviz, fındık,  

Sultaniye üzümü, ılık vanilya sos

Portakallı İrmik Helvası  20 
çam fıstığı & vanilyalı dondurma

Süt Karamelli Cheesecake  23 
karamelli sos

Profiterol  25 
çikolata sos

Dondurma (3 top)  22 
vanilya - çikolata - fıstık - çilek

KADEH ŞARAP

Prosecco

La Gioiosa D.O.C, Prosecco ......................................75

Beyaz

Atlantis, Assyrtiko-Aidaini-Athiri .............................45
İsabey, Sauvignon Blanc, Sevilen ..............................45
Selection, Narince-Emir, Kavaklıdere  .......................47
Canti, Pinot Grigio ...................................................50
Egeo, Sauvignon Blanc, Kavaklıdere ........................50 
Côtes d’Avanos, Chardonnay, Kavaklıdere ................60

Roze & Blush
Sevilen “R”  Blush, Grenache ....................................45
Belfiore Blush, Pinot Grigio ......................................47
Egeo Roze, Kavaklıdere  ...........................................50

Kırmızı
Selection, Öküzgözü-Boğazkere, Kavaklıdere  ..............50
Büyülübağ, Cabernet Sauvignon  ................................52
Egeo, Cabernet Sauvignon, Kavaklıdere .....................53
Sevilen Centum, Syrah ................................................55 
Pendore, Öküzgözü, Kavaklıdere ................................60
Emile Durand, Pinot Noir ...........................................75

Peynir Tabağı    70
parmesan, mozzarella, Kargı tulum peyniri,  

Kars gravyeri, isli Çerkez peyniri,  
keçi peyniri & incir marmelatı              


