
Welcome
What takes your fancy today?

There’s something for everyone, so please 
take a seat and check out the menu.

Still  have questions? We’re here to help you out, 
feel free to grab any member of the team.

Where do I order?
You can order from the room service or the        
restaurant if it’s more comfortable for you.

Take-in or wait-in.

Room service to suit you.
Want to try our take-in service? 

We’re ready when you are, so give  
us a call to place your order.

You can take advantage of our traditional room service   
without paying a service fee from the restaurant or  with 

a service fee of 10% or min 5TL from room service.                    
You can order 24/7.

Ürünlerimizi restoranttan servis ücreti ödemeden                   
yada 7/24 % 10 minumum 5 tl özel hizmet bedeli                     

i le geleneksel oda servisimizden yararlanabilirsiniz.    
Restorant veya oda servisi yolu ile 7/24 sipariş edebilirsiniz.

Hoş Geldiniz
Bugün canınız ne çekiyor?
Herkese göre bir şey var, o yüzden lütfen  
arkanıza yaslanın ve menüye göz atın.

Aklınıza takılan bir şeyler mi var? Size yardım  
etmek için buradayız; ekibimizin bir  
üyesini yanınıza çağırmanız yeter.

Hazır olduğunda alın veya  
bekleyin. İsterseniz oda  

servisini kullanın.
Hazır olduğunda alma hizmetimizi denemek  

ister misiniz? Siz hazırsanız biz de hazırız,  
siparişinizi vermek için bizi arayın.

           

Tüm gün menüsü

All day dining menu

Sizi neşelendirecek
yemekler

“Selam...
damak tadınıza

nelerin hitap ettiğini
bize söyleyin

ve biz de pişirelim!”

Nereden sipariş edebilirim?
Oda servisinden veya sizin için daha rahat ise 

restoranttan sipariş edebilirsiniz.

Foods that will 
cheer you up

Klasikler
Mantı 34.00
Kıyma, süzme yoğurt ve kırmızı biber sos ile.

El Yapımı Tortellini 45.00
Porçini mantarı, zeytin dilimleri, domates, fesleğen,
kıyma ve gorgonzola sos ile.

Günün Meze Tabağı (v)      (7/24)   29.00
Lütfen servis personelimizden bilgi alınız.

Tebbule Salatası (v) (vg) 23.00
Tarla yeşillikleri, maydanoz, taze nane, köy bulguru,
nar ekşisi ve yağ limon sos ile.

Sweet Chili 15.00
Uzak doğu mutfağına özgü et, tavuk ve balığa oldukça 
yakışan tatlı acı sos.                      

Habareno 15.00
Habareno biberi ile hazırlanmış oldukça acı bir sos.

Kırmızı Jalapeno 15.00
Etler, pizzalar, burgerler  ve kızartmalar ile muhteşem 
uyum sağlayan ve ağzı yakmayan jalapeno biberi.

Sriracha 15.00
Sarımsaklı ve baharatlı az acılı uzak doğu sosu.

Yerli et ve balık seçenekleri zevkinize  
göre ızgarada pişiriliyor.

Çiftlik Tavuğu Izgara 45.00
Patlıcan beğendi, patates tava ve mantar sos ile.

Izgara Tavuk Külbastı (7/24) 40.00
Patlıcan beğendi ve patates tava ile. 

Pideli Köfte 54.00
“Vakfıkebir” pidesi, keçi tereyağı, köy yoğurdu ve taze domates sos ile.

Izgara Biftek Külbastı (7/24) 58.00
Fettucini, sakız kabağı, konfit sarımsak ve domates sos ile. 

Çökertme Kebap 58.00
Biftek dilimleri, patlıcan, kibrit patates, pide, közlenmiş kırmızı biber,
yoğurt, domates ve tereyağı ile. 

Bonfile Izgara (7/24) 92.00
Rosemary ile kavrulmuş patates, sote sebzeler ve demi-glas sos ile. 

Kuzu Pirzola 98.00
Patates püresi, sote ıspanak ve demi-glas sos ile.

Karışık Izgara Tabağı 128.00
Kuzu pirzola, ızgara köfte, dana biftek, ızgara tavuk, pirin. pilavı, ızgara 
domates biber ve lavaş ile.

Taş Fırında Chia Tohum ve Susamlı  (120 gr)                   60.00
Norveç Somon    (7/24)                                                        (210 gr)                   85.00
Ratatül sebze, yeşil salata, domates ve teriyaki sos ile (120 gr).

Levrek Izgara 85.00
Izgara kabak, patlıcan, sarı kırmızı kapya biber, sote yeşillik ile.

Deco Burger (7/24) 55.00
Domates, turşu, yeşil zeytin, kızarmış 
patates, lahana salatası ve kıvırcık 
eşliğinde. 

Biftek Burger 65.00
Jülyen doğranmış dana biftek, 
domates, turşu, kızarmış 
patatesi cheddar peynir ve 
kıvırcık eşliğinde.

Tavuk Burger (7/24) 45.00
Domates, turşu, yeşil zeytin, kızarmış 
patates, lahana salatası ve kıvırcık 
eşliğinde. 

Ana Yemekler
Burgerler

Et Sosları (7/24) Öğününüzü mükemmelleştirecek bir tamamlayıcı seçin.

Taze olarak hazırlanan burgerler 
kabuklu patates ve coleslaw salata 
ile birlikte enfes bir hamburger 
ekmeğinde sunuluyor. Ekmek yerine 
salata alabilir, ekstra malzeme 
veya ekstra köfte ekleyebilirsiniz; 
sormanız yeter!

Yerel ve uluslararası mutfaklardan her daim en gözde seçenekler.

Ekstra malzeme ekleyin (7/24) 
Soğan Halkası                            
Köfte 
Karışık Turşu 
Tavuk Nugget
Peynir Dolgulu Acı Biber
Cheddar Peyniri

20.00
45.00
20.00
20.00
20.00

5.00

Biraz yer ayırmayı unutmayın! Her zevke hitap 
eden lezzetli tatlılarımızla damağınızı şenlendirin.

Çikolatalı Sufle (v) 28.00
Vanilyalı dondurma ve çikolatalı sos ile.

Fırın Sütlaç (v) (7/24) 18.00
Dondurma ile.

Dondurma Çeşitleri (v) (7/24) 28.00
Vanilya, çikolata, karamel, kaymak, çilek. (3 top)

Mevsim Meyveleri Tabağı (v) (vg) (Gs)      (7/24) 22.00

Tatlı yiyelim tatlı konuşalım
Künefe (v) 28.00

İlave dondurma tek top 9.00

New York usulü Cheesecake (v) (7/24) 24.00
Frambuaz sos ile.

Tiramisu (v) (7/24)                                       29.00
Mascarpone peyniri, espresso kahvesi ve taze çilek 
sos ile
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20.00
20.00

Biraz yer ayırmayı unutmayın! Her zevke hitap 
eden lezzetli tatlılarımızla damağınızı şenlendirin.

Çikolatalı Sufle (v) 28.00
Vanilyalı dondurma ve çikolatalı sos ile.

Fırın Sütlaç (v) (7/24) 18.00
Dondurma ile.

Dondurma Çeşitleri (v) (7/24) 28.00
Vanilya, çikolata, karamel, kaymak, çilek. (3 top)

Mevsim Meyveleri Tabağı (v) (vg) (Gs)      (7/24) 22.00

Tatlı yiyelim tatlı konuşalım
Künefe (v) 28.00

İlave dondurma tek top 9.00

New York usulü Cheesecake (v) (7/24) 24.00
Frambuaz sos ile.

Tiramisu (v) (7/24)                                       29.00
Mascarpone peyniri, espresso kahvesi ve taze çilek 
sos ile
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Wine offer

Tell us!

Ask for

Can’t see what you want?

If we’ve got it, our 
Chefs will make it

Tomato Soup (v)       (7/24)  18.00
with special condiments.

Soup of Day (7/24) 18.00
Please get information from our waiter.

Mixed Cheese Platter (v) 52.00
Cheddar cheese, feta cheese, yellow cheese, sharp&salty 
cheese, braided cheese, brie cheese  with dried fruits.

Regional Cheese Platter (v)      (7/24)  42.00
Feta cheese, nut, apricot, greap with dried fruits.

Ceaser Salad (7/24) 30.00/35.00
Plain or with Chicken, lettuce, corn, croton bread with 
pesto sauce.

Vegetable Plate (v) (vg) (Gs) 19.00
With Mediterrean style steamed vegetables.

French Fries (v) (7/24) 20.00
With ketchup with mayonnaise. 

Mushroom Casserole (v) 20.00
Mushroom, tomato, green pepper, onion and with yellow 
cheese. 

Fried Potato (v) 22.00
Potato, onion, pepper, parsley, mushroom with garlic 
and butter

Rice (v) (7/24)  16.00

Freshly made to order, served in your choice of bread.

Club Sandwich (7/24) 45.00
With grilled chicken, veal ham, egg, green olive and 
french fries.

Veal Steak Sandwich (7/24) 45.00
With dijon mustard, tomato, lettuce, pickle and french 
fries.

Salmon Sandwich (7/24) 54.00
Smoked salmon, lettuce, caper sauce, rocket leaves and 
french fries.

Mix Sandwich (7/24) 37.00
Beef ham, chicken ham, salami, lettuce, tomato, pickle 
with mayonnaise and fried potato.

Chicken Sandwich (7/24) 39.00
Grilled chicken, tomato, lettuce, pickle and with fried 
potato.

Classic pasta dishes made with authentic Italian 
sauces. Choose from five types of pasta or go  
gluten free  – Penne!

Penne Arabiatta (v) (7/24)  29.00
With spicy tomato sauce, slices black olives with 
parmesan.

Vegetable or Chicken Fettuccine (7/24)  29.00/
Seasonal vegetables, garlic, mushroom,                  
parmesan with olive oil.

Spaghetti Bolognese (7/24) 45.00
With minced meat and parmesan.

Seafood Spaghetti (7/24) 88.00
With spicy shrimps, calamari, basil, tomato with olive 
oil.

Calamari Spaghetti (7/24) 58.00
With spicy calamari, basil, tomato with olive oil.

Our super-fresh salads make the perfect choice 
for a lighter and healthier meal.

Season Salad (v) (vg)       (7/24) 23.00
Carrot, red cabbage, iceberg, tomato, cucumber with 
olive oil and lemon sauce.

Garden Salad (v)      (7/24) 29.00
Mediterranean greens, cherry tomato, parmesan cheese 
with olive oil and lemon sauce.

Bistecca Salad 70.00
With grilled thinly sliced sirlion steak, rocket, 
mediterreans lettuce, parmesan cheese, tomato with 
balsamic basil sauce. 

Grilled Calamari Salad 78.00
Garden lettuce, mushroom, black eyed peas with black 
olive sauce. 

Starters & side dishes

Salads

Get started with a tasty plate or some nibbles to share.

Pasta

If you have any food allergies or sensitivities, please inform our staff before eating. All our meals are prepared in an area with allergens.
 (v) vegetarian (vg) vegan (Gs) meals are prepared using gluten-free ingredients (24) and are offered 24 hours a day. 15 TL tray fee is 

added for room service requests. Prices include VAT. It means that children under the children can benefit from breakfast free of charge. If there is at least 
one adult who has at least one main meal with the children, lunch and dinner to be selected from the children’s menu is free. 

This offer is valid for the hotel where the child’s family is staying.

Sandwiches

Today’s Special

4 types for   50
Please get information

from our waiter.

Order 1 bottle of wine,
Get the cheese plate for free.

4 Çeşit  
50

Şarap çeşitleri

Bize söyleyin!

isteyin

İstediğinizi bulamıyor  
musunuz?

Elimizde varsa  
Şeflerimiz hemen hazırlar

 Lütfen garsonumuzdan
bilgi alın.

 1 şişe şarap ısmarlayın
peynir tabağı ücretsiz olarak gelsin.

Günün spesiyalini
Wood-fired pizzas topped with fresh ingredients 
to create a true taste of Italy.

Margherita Pizza (v) 28.00
Mozarella cheese with tomato sauce.

Vegetarian Pizza (v) 30.00
With fresh cheese, parmesan, mozzarella, olives, 
mushroom, capia pepper, basil, squash with tomato 
sauce.

Mixed Pizza 35.00
With fresh cheese, parmesan, mozzarella, salami, spicy 
sausage, mushroom, capia pepper, squash, thyme with 
tomato sauce.

Pizza

Domates Çorbası (v)       (7/24) 18.00
Fesleğen yaprakları ve taze kaşar ile.

Günün Çorbası (7/24) 18.00
Lütfen servis personelimizden bilgi alınız.

Karışık Peynir Tabağı (v) 52.00
Cheddar, beyaz peynir, kaşar peynir, tulum peynir, örgü 
peynir, brie peynir ve kuru meyveler ile.

Yöresel Peynir Tabağı (v)       (7/24) 42.00
Beyaz peynir, ceviz, kayısı, üzüm ve kuru meyveler ile.

Sezar Salata (7/24)                                                    30.00/35.00
Sade veya tavuklu, marul, mısır ve pestolu kroton 
ekmeği ile.

Sebze Tabağı (v) (vg) (Gs)  19.00
Akdeniz usulü buharda pişirilmiş sebzeler ile.

Patates Tava (v) (7/24) 20.00
Ketçap ve mayonez ile.

Mantar Güveç (v) 20.00
Mantar, domates, yeşil biber, soğan, kaşar peyniri ile.

Patates Kavurması (v) 22.00
Patates, soğan, biber, maydonoz, mantar, sarımsak ve
terayağı ile.

Pirinç Pilavı (v) (7/24) 16.00

Sipariş üzerine taze olarak yapılır, seçtiğiniz ekmekle 
servis edilir.

Kulüp Sandviç (7/24) 45.00
Izgara tavuk, jambon, yumurta, yeşil zeytin ve patates 
tava ile.

Dana Biftek Sandviç (7/24) 45.00
Dana biftek, dijon hardal, domates, kıvırcık, turşu ve 
patates tava ile.

Somonlu Sandviç (7/24) 54.00
Somon füme, kıvırcık, kapari sos, roka yaprakları ve 
patates tava ile.

Karışık Sandviç (7/24) 37.00
Dana jambon, tavuk jambon, salam, kıvırcık, domates, 
turşu, mayonez ve patates tava ile.

Tavuklu Sandviç (7/24) 39.00
Izgara tavuk, domates, kıvırcık, turşu ve patates tava ile.

Otantik İtalyan soslarıyla klasik makarna çeşitleri.  
Beş tür makarnadan birini seçin veya glütensizi 
deneyin... Penne!

Penne Arabiatta (v) (7/24) 29.00
Hafif acılı domates sos, siyah zeytin dilimleri ve 
parmesan ile.

Sebzeli veya Tavuklu Fettucine (7/24) 29.00/
Mevsim sebzeleri, sarımsak, mantar, parmesan ve
zeytinyağı ile. 

Spagetti Bolonez (7/24) 45.00
Kıyma ve parmesan ile.

Deniz Mahsulleri Spagetti (7/24) 88.00
Acılı karides, kalamar, fesleğeni domates ve zeytinyağı 
ile.

Kalamarlı Spagetti (7/24) 58.00
Hafif acılı kalamar, fesleğen, domates ve zeytinyağı ile

Taptaze salatalarımız daha hafif ve sağlıklı bir 
öğün için mükemmel bir seçim.

Mevsim Salata (v) (vg)      (7/24) 23.00
Havuç , kırmızı lahana, göbek, domates, salatalık ve 
zeytinyağı limon sos ile.

Bahçe Salatası (v)      (7/24) 29.00
Akdeniz yeşillikleri, kiraz domates, parmesan peyniri, 
zeytinyağı ve limon sos ile.

Bistecca Salata 70.00
Izgara dilim bonfile, roka, akdeniz marul, parmesan peynir, 
domates ve balzamik fesleğen sos ile.

Izgara Kalamar Salata 78.00
Bahçe marulları, mantar, börülce ve siyah zeytin 
sos ile.

Odun ateşinde pişen, taze malzemelerle donatılmış 
pizzalar İtalya’nın gerçek lezzetini önünüze getiriyor.

Margarita Pizza (v) 28.00
Mozarella cheese ve domates sos ile.

Vejeteryan Pizza (v) 30.00
Taze kaşar, parmesan, mozarella, zeytin, mantar, kapya 
biber, fesleğen, sakız kabağı ve domates sos ile.

Karışık Pizza 35.00
Taze kaşar, parmesan, mozzarella, salam, sucuk, mantar, 
kapya biber, sakız kabağı, kekik ve domates sos ile.

Başlangıçlar ve garnitürler

Salatalar

Enfes bir tabakla veya paylaşılacak 
atıştırmalıklarla başlayın.

MakarnaPizza

Herhangi bir gıda alerjiniz veya hassasiyetiniz varsa lütfen yemekten önce personelimizi bilgilendirin. Tüm yemeklerimiz alerjenlerin bulunduğu bir alanda 
hazırlanmaktadır. (v) vejeteryan (vg) vegan (Gs) yemekleri glüten içermeyen malzemeler (24) kullanılarak hazırlanmaktadır ve günün 24 saati sunulmaktadır. Oda 
servisi taleplerinde 15 tl tepsi ücreti eklenir.Fiyatlara KDV dahildir.’’Çocuklar için ücretsiz konaklama ve yemek,13 yaşın altındaki çocukların kahvaltıdan ücretsiz 
olarak yararlanabileceği anlamına gelir. Çocukların yanında en az bir ana yemek alan en az bir yetişkinin bulunması halinde çocuk menüsünden seçilecek öğle ve 

akşam yemekleri ücretsizdir. Bu teklif çocuğun ailesinin konakladığı otel için geçerlidir.

Sandviçler

Classics
Turkish Ravioli 34.00
With minced meat, strained yoghurt with red pepper 
sauce.

Handmade Tortellini 45.00
With porcini mushrooms, sliced olives, tomato, basil, 
minced meat with gorgonzola sauce.

Meze Plate of the Day (v)      (7/24)   29.00
Please get information our from waiter. 

Tebbule Salad (v) 23.00
Field greens, parsley, fresh mint, village bulgur, 
pomegranate syrup and with olive oil sauce.

Serving up a selection of all-time favourites from home and away.

Burgers
Freshly prepared burgers served 
in a brioche bun with skin-on fries 
and coleslaw. Swap your bun for 
salad, add extra toppings or an 
extra burger – just ask!

Decoburger (7/24) 55.00
With tomato, pickles, green olive, 
fried potatoes, coleslaw and lettuce.

Beef Burger 65.00
Julian cutted beef, tomato, pickles, 
fried potatoes, cheddar and lettuce.

Chicken Burger (7/24) 45.00
With tomato, pickles, green olive, 
fried potatoes, coleslaw and lettuce.

Add extra toppings (7/24) 
Onion Rings                                        
Meatball                                 
Mixed Pickles                                     
Chicken Nuggets                               
Stuffing Cheese Hot Pepper
Cheddar Cheese                            

Locally sourced meats and fish options grilled to your liking.

Grilled Free Range Chicken 45.00
With eggplant puree, french fries with mushroom sauce.

Grilled Chicken (7/24) 40.00
With eggplant puree with french fries. 

Grilled Meatballs 54.00
With pita bread, goat butter, cottage yoghurt with fresh tomato sauce.

Grilled Steak Cutlet (7/24) 58.00
With fettuccini, squash, garlic with tomato sauce. 

Çökertme Kebap 58.00
With beef slices, eggplant, shoestring potato, pita, roasted red pepper, 
yoghurt, tomato with butter. 

Grilled Beef Fillet (7/24) 92.00
With rosemary roasted potatoes, sauteed vegetables with demi-glace sauce.

Lamb Chops 98.00
Sauted spinach and with demi-glace sauce.

Mixed Grilled Plate 128.00
Lamb chops, grilled meatballs, beef steak cautlet, grilled chicken, rice, grilled 
tomato, green chili and pita bread.

Oven Baked Norvegian Salmon with (120 gr)                    60.00
sesame and chia seeds (7/24)                                (210 gr) 85.00
With ratatouille vegetables, green salad, tomato with teriyaki sauce.

Sea Bass 85.00
Grilled pumpkin, eggplant, yellow and red kapia chili with sautted greens.

Main Courses

Sweet Chili 15.00
Sweet hot sauce suitable for far eastern cuisine, 
befitting meat, chicken and fish.

Habareno 15.00
A very hot sauce prepared with habareno pepper.

Red Jalapeno 15.00
Jalapeno pepper that fits perfectly with meats, pizzas, 
burgers and fries and does not burn mouth. 

Sriracha 15.00
Garlic and spicy slightly hot far eastern sauce.

Meat Sauces (7/24) Choose a side to perfect your meal.

Save some room! We’ve got some delicious 
desserts, with a moment of joy in every mouthful.

Chocolate Souffle (v)  28.00
 With vanilla ice-cream with chocolate sauce.

Oven Baked Rice Puding (v) (7/24) 18.00
With ice-cream.

Selection of Ice-cream (v) (7/24) 28.00
Vanilla, chocolate, caramel, creamy, strawberry,
(3 scoops)

Seasonal Fruit Plate (v)(Gs)      (7/24) 22.00

Finish with a treat
Turkish Kunefe Sweet 
Cheese Pastry (v) 28.00
Add One Scoop Ice Cream (v) (24) 9.00

New York Style Cheesecake (v) (7/24)             24.00
With raspberry sauce.

Tiramisu  (v) (7/24)                                                                             29.00
With mascarpone cheese,
espresso coffee and strawberry
sauce.

39.00 39.00

20.00

20.00
20.00

45.00
20.00

5.00


