
TADIM MENÜSÜ

Somer Şef ve ekibinin hazırladığı özel Efendy lezzetleri · 1.5OO.

Özel eşleşmeli Türk Şarapları · +1.2OO.

Vejetaryen ve özel beslenme gereksinimlerinizi belirtirseniz, size zevkle özel bir menü hazırlarız.

Mavi yüzgeç TUNA LAKERDA · narenciye kreması, narenciye segment, tarhun · 35O.

Kadayıf KARİDES · muhammara, maydanoz tozu, Zereşk üzümü · 38O.

Kalamar ERİŞTE · kalamar, kum midyesi, shiitake mantar, mürekkep cips · 4OO.

Izgara BALIK · yosun salatası, havyarlı badem sütü, palamut talaşı · 45O.

DENİZ

TAVUK PİLAV · nohutlu siyah pirinç, tavuk derisi cips, ev yapımı ketçap · 32O.

ÖRDEK PASTILLA · Fas usulü · 46O.

Güngörmez ÇÖKERTME KEBABI · patates pave, karamelize yoğurt · 44O.

KUZU OMUZ · ekşili lahana salatası, tombik pide · 42O.

KUZU KABURGA · acı biber kreması, rezene salatası, file badem · 4OO.

CARTLAK KEBABI · kuzu ciğer, rezeneli tablacı salatası, lavaş · 28O.

KÜMES / MERA

LAHANA KEBAP · Adana soslu lahana, ajvar, lahana filizi · 22O.

Mantar KOKOREÇ · zahterli ekmek, taze soğan kreması · 24O.

YER ELMASI · bottarga, Amasya elması, körpe semizotu · 23O.

KIŞ TÜRLÜSÜ · köz kış sebzeleri, ıspanak püresi · 34O.

YEDİKULE SALATA · Divle obruk sos, taze baharatlar · 2OO.

TOPRAK

“İstanbul’da kış benim için uzun pişen etler, kestane kebap, kök sebzeler ve  
iç ısıtan sohbetler demek. Bu menümüzde size kış mevsiminin en özel ürünlerinin  
öne çıktığı, her zaman olduğu gibi beraber çalıştığımız bahçelerimizden taze toplanmış 
ürünlerle hazırladığımız lezzetleri sunuyoruz. Hava ne kadar soğuk olursa olsun;  
Efendy, lezzetleri ve güler yüzlü ekibiyle sizi kucaklamaya hazır.”
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HUMUS · kapari kıtırı, kuru domates, edamame · 18O.

BATIRIK · firik, nar pestili, turp ve kiraz yaprağı · 19O.

YANIK FAVA · karamelize mandalina, soğan turşusu, dereotu kurusu · 16O.

TAŞ HAVUZ · tarama, deniz yaprağı, mürekkep balığı cipsi, ağaç kavunu · 24O.

ISLİ ET · kuzu kulağı, soğan havyarı · 22O.

MEZE

Baharatlı EKŞİ MAYA · Eceabat zeytinyağı


