Gastronomi dünyasının saygın işletmelerini bir araya getiren 3. Uluslararası Meze Festivali, Yoğun ilgi gören ilk iki
senesinin ardından gastronomi meraklıları ile birlikte 18 Ekim 2019 Cuma günü bir kez daha Antalya, Akra’da bir
araya geldi.
Akra Hotels tarafından düzenlenen festival, Türkiye’nin en geniş kapsamlı meze festivali olma özelliğini taşıyor.
Festival; Antalya’dan Kaş’a, İstanbul, Ankara ve Urla’dan Ordu’ya kadar uzanan geniş bir yelpazeye sahip
gastronomi dünyasının saygın işletmelerine ait birbirinden güzel lezzetleri, meze severlerin beğenisine sundu.
Yurtiçinde öne çıkan birçok mekanın yanında yurtdışından da işletmeler festivalde yerini aldı.
Eğitime ve gençlerin gelişimine önem veren Barut Ailesi, bu sene festivalde bir ilke imza atarak, Akdeniz
Üniversitesi için de festival alanında bir stant sağlayarak, genç yeteneklere kendilerini gösterebilmeleri için fırsat
sundu.
19 Ekim 2019 Cumartesi günü Festival kapsamında gerçekleşen, festival düzenleme kurulu başkanı Mehmet Yalçın
ve festival koordinatörü Tolga Atalay’ın Akra Talks sohbeti, misafirlere ve Antalyalılara keyifli bir gün yaşatarak,
harika bir sohbet gerçekleştirdi.
18 Ekim’de yerli ve yabancı pek çok profesyonelin yanı sıra gezgin ve lezzet tutkunlarını ağırlandığı 3. Uluslararası
Meze Festivali misafirlerine unutamayacağı bir lezzet yolculuğuna çıkardı.

Gökyüzündeki restaurantlarında gurme ürünlerini misafirleriyle buluşturan
TURKISH DO & CO, 2007 yılından bu yana Türkiye’de dokuz ikram mutfağında, 60’dan
fazla ulusal ve uluslararası havayolu şirketine birbirinden lezzetli yemeklerle
hizmet vermektedir. TURKISH DO & CO’nun yolcular için hazırladığı menülerde, hem
geleneksel Türk mutfağından hem de dünya mutfaklarından tatlar yer almaktadır.
Tüm yemekler günlük olarak el işçiliği ile, çoğunluğu lokal üreticilerden tedarik
edilen en iyi, en taze ürünler kullanılarak hazırlanmaktadır. Havayolu ikramına yeni
bir anlayış ve lezzet getiren TURKISH DO & CO, havayolları ile geliştirdiği
işbirlikleri çerçevesinde aynı zamanda havalimanı yolcu salonlarının tasarım,
uygulama ve işletmesini de yapmaktadır.

İçindekiler
1 litre süt / 50 gr. vejetaryen toz jelatin / 2 adet közlenmiş patlıcan / 2.5 cl. limon suyu / 25 gr. kapya biber
25 gr. yeşil kaliforniya biberi / 25 gr. sarı kaliforniya biberi / 10 gr. maydanoz / 1.5 gr. tuz / 10 gr. zeytinyağı

Yapılışı
Biberler brunoise şeklinde doğranır. Zeytinyağı ve tuz ilave edilir. Önceden 70 derecede ısıtılmış fırında 2 saat
pişirilir ve maydanoz eklenir. Patlıcanlar limon suyu , tütsülenmiş zeytinyağı ve tuz ile tatlandırılır. 3cm
çapındaki slikon kalıplara dökülerek dondurulur.
Süt ve jelatin 70 derecede ısıtılır. 50 derece gelinceye kadar soğumaya bırakılır ve çatal yardımı ile donmuş
patlıcan salatası batırılarak jel ile kaplanır. Servis edilecek kaşığın içine en alta biber, üzerine süt jeliyle
kaplanmış patlıcan salatası ve en üste ince kesilip kızartılmış 1 dilim patlıcan cipsi ile servis edilir.

Baba Ganoush Praline

İçindekiler
250 ml. ayran • 5 gr. taze nane yaprağı / 12.5 gr. toz espuma / 2 adet avokado / 1 adet misket limonu
40 gr. Bodrum çizik zeytin / 4 gr. sumak / 1.5 gr. tuz / 1 lt’lik isi sifon / 2 adet hava kapsülü

Yapılışı
Avokadolar 1 cm’lik küpler şeklinde doğranıp lime ve tuz ile tatlandırılır. Zeytinler küçük şeritler halinde
kesilir. Ayran ve nane yaprakları blendırdan geçirilip, süzülür. Naneli ayrana 25 gr. espuma eklenir ve çırpılır.
Doldurulan isi şişesi 1. hava kapsülü takılı halde yarım saat buzdolabında soğutulur. Sırasıyla sunulacak
bardağa 10 gr. zeytin, 25 gr avokado eklenir isi şişesine 2. hava kapsülü takılır ve 25 gr. naneli ayran karışımı
sıkılır. Üzerine sumak serpilerek servis edilir.

Ayran Mint Espuma

Alexandra's Restaurant, Meis limanının tam ortasında, deniz kıyısında yer alan ve
aile işletmesidir. Restoranı; Michalis ve hem annesi hem de restoranın şefi olan
Despoina ile birlikte işletmektedir. Mutfakta her zaman taze deniz mahsullerini,
bahçelerinden toplanan taze otları, sebzeleri, kekiği ve dağ kekiklerinden birini
kullanmaktalar.
Yemeklerinde kullandıkları zeytinyağı, ailenin Rodos adasındaki zeytin
ağaçlarından gelmektedir. Meis’te yer alan Alexandra’s Restaurant, çok çeşitli;
geleneksel ev yapımı Yunan mutfağından seçmelerle, deniz mahsülleri ve mezeleri
ile sizlere unutulmaz bir deneyim yaşatmayı bekliyor.

İçindekiler
500 gr. taze kalamar / 100 gr. beyaz peynir / 1 yarım, küçük doğranmış kırmızı biber
1 yarım, küçük doğranmış yeşil biber / 3 parça ince dilimlenmiş kurutulmuş domates
1 çay kaşığı orta acılıkta toz biber / 1 çay kaşığı dağ kekiği / 1 kürdan / 1 çorba kaşığı zeytinyağı

Yapılışı
Kalamarın derisi ayıklanır. Baş ve kanat kısımları kesilip, daha sonra kullanılmak üzere ayrılır. Bir kase içinde
beyaz peynir, doğranmış kırmızı ve yeşil biberler, kurutulmuş domatesler, toz biber, dağ kekiği ve zeytinyağı
karıştırılır. Kalamarın içini dikkatlice bu karışım doldurulur ve kalamarın herhangi bir yerinde delik
olmamasına dikkat edilir.
Üst kısımda 2 cm boşluk kalacak şekilde, kürdan yardımıyla kalamarın ağzı kapatılır ve kızartma esnasında iç
harcın dışarı taşmamasına özen gösterilir. Altın rengine dönünceye kadar, 10-15 dk orta ateşte, kalamar ve
önceden ayrılan baş ve kanat kısımları kızartılır. Tabağa alındıktan sonra kalamar kalın dilimlere bölünerek,
üzerinde zeytin yağı, limon suyu ve maydonoz gezdirilir ve servis edilir.

Kalamar Dolması

İçindekiler
bir gece önceden suda bekletilmiş 100 gr. nohut • 1 soğan / tuz / karabiber / dağ kekiği
iyice doğranmış taze nane / yarım bardak su / 100 gr. kendiliğinden mayalanan un / 500 ml. ayçiçek yağı

Yapılışı
Un haricinde tüm malzemeler bir büyük kase içinde karıştırılır. Nohudun taneli kalması için karışımın lapa
haline gelmemesine özen gösterilir. Kızartma tavasına ayçiçek yağı konur. Karışımın kızgın yağda
dağılmaması için yoğun kıvamda olmasına dikkat edilir.
Bu nedenle, bu esnada gerekirse kendiliğinden mayalanan un kullanılır. Kaşık yardımıyla, karışım kızgın yağa
bırakılır ve altın rengine dönene kadar iki taraflı kızartılır. Sıcak ya da soğuk olarak servis edilebilir.

Nohut Köftesi

52 yıl boyunca en kaliteli deniz mahsullerini, bahçelerinde yetiştirdikleri organik
sebzeler eşliğinde misafirlerinin beğenisine sunan Alexis, hem Yunan hem de
Akdeniz mutfağının gastronomik lezzetlerini misafirleriyle buluşturuyor. Yıl
boyunca açık olan restaurant, birbirinden güzel lezzetleri tatmak için misafirlerini
Rodos’a davet ediyor.

İçindekiler
200 gr. feta peyniri (beyaz peynir) / 2 yumurta / çok amaçlı un / galeta un / susam ve çörek otu
kızartma için üzüm çekirdeği yağı / kekik balı / sumak

Yapılışı
Feta peyniri çubuk şeklinde dilimlenir. Bir kase içine yumurtalar çırpılır. 2 ayrı kaseye ise un ve galeta unu
hazırlanır. Feta çubukları önce una, sonra yumurtaya bulanıp, daha sonra galeta unuyla kaplanır. Çubuklar,
158 derecede önceden ısıtılmış üzüm çekirdeği yağında, altın rengine dönene ve çıtırdayana kadar kızartılır.
Kızarmış çubukların, kağıt havlu yardımıyla yağı alınır. Sunum için, tabakta az miktarda kekik balı gezdirilip,
çıtır feta çubukları yerleştirilir ve üzerinde biraz daha kekik balı gezdirilir. Susam, çörek otu ve sumakla
süslenir.

Feta Çubukları

İçindekiler
feta peyniri / bütün karides / temizlenmiş taze midye / beyaz soğan / taze maydonoz / karabiber tohumu
sarımsak / taze domates / natürel sızma zeytinyağı / sauvignion blanc beyaz şarap / anasonlu uzo
yeşil dolmalık biber / çörek otu ve susam / sumak / tuz / tütsülenmiş toz paprika

Yapılışı
Soğan ve acı kırmızı biber doğranıp, sarımsak ezilir. Yeşil dolmalık biberler jülyen şekilde doğranır. Feta
peyniri küp küp kesilir. Maydanozlar ince ince doğranıp, saplarından iyice kesilir. Domatesler biraz
haşlanıp, küp küp doğranır. Midyeler temizlenir. Karidesler, baş ve kuyruk kısmı ayıklanmadan
temizlenir. Soğan, sarımsak ve biberler biraz zeytin yağı ile kavrulur. Ocağın ateşi yükseltilip,
karidesler de ilave edilir. Karideslerin başı koparılıp, küp domatesler ilave edilir. Pişme
esnasında domatesler ezilir.
Uzo ilave edilerek alevlendirilir. 6 dakika daha pişirildikten sonra, midyeler ve Sauvignon Blanc beyaz şarap
ilave edilir. Midyeler açılana kadar pişirilir. Feta peyniri (beyaz peynir) ve maydonoz ilave edilir ve 1 dakika

Karides & Midye Saganaki

daha pişirilir. Üzerinde biraz zeytin yağı ve öğütülmüş karabiber gezdirilir. Karidesler tabağa alınır, üzeri
saganaki sosu ve midyeler ile kaplanıp, doğranmış maydonoz, tütsülenmiş toz biber ve sumak serpilir. Son
olarak, saf sızma yağı gezdirilip, servis edilir.

Dünyaca ünlü Ftelia Plajı’nın yanında yer alan Farma Restaurant; ahşap, taş ve
kumu buluşturan dekorasyonuyla çevresindeki doğal güzellikle uyum içinde
tasarlanmış otantik bir çiftlik. Restaurantın bahçedeki taze sebze ve meyvelerle
MYKONOS

yapılan birbirinden güzel yemeklerinde ise şef Charikaos Kossyfas’ın imzası
bulunuyor.

MYKONOS

İçindekiler
1 kg. ahtapot / 500 gr. battal fasulye / 700 gr. soğan / 2 adet pırasa / 1 adet kereviz / 3 adet havuç
50 gr. domates salçası / 1 adet misket limon / 1 portakal kabuğu rendesi / 20 gr. sarımsak / 20 gr. dağ kekiği
10 gr. taze kekik / 10 gr. taze güveyotu (mercanköşk) / 80 ml. zeytinyağı / 25 gr. tuz / 15 gr. karabiber
100 gr. tereyağı / 150 gr. şeker / 3,5 lt. tavuk suyu

Yapılışı
Ahtapot’un Hazırlanışı:
Ahtapot yıkandıktan sonra, bir tencere içine kolları doğranır ve kısık ateşte yaklaşık 1 saat haşlanır. Soğuduktan sonra her biri 2,5
cm uzunluğunda kesilir.
Battal Fasulye Püresi Hazırlanışı:
Fasulyeler bir gün suda bekletilir. Bir tencere içinde, sarımsak, pırasa, 200 gr soğan, kereviz ve havuçlar zeytinyağı ile sote edilir.
Domates salçası, fasulyeler, tavuk suyu, tuz ve karabiber eklendikten sonra kısık ateşte yaklaşık 2 saat pişirilir. Hazır olduğunda
blender yardımı ile karıştırılıp, süzgeçten geçirilir.

Portakal Kabuğu Rendeli Fasulye Püresi
ve Tatlı Soğanlı Ahtapot

Tatlı Soğan Püresi Hazırlanışı:
Bir tencere içinde, tereyağı ve soğan düşük ateşte yaklaşık 30 dakika kavrulur. Şeker eklendikten sonra 30 dakika daha pişirilir.
Hazır olduğunda blender yardımı ile karıştırılıp, süzgeçten geçirilir.

MYKONOS

İçindekiler
1 kg Sübye (Mürekkep Balığı) / 1 kg Yumru Maydanoz / 300 ml Süt Kreması / 200 gr Pastırma
60 gr Yaban Mersini / 150 gr Tereyağı / 250 gr Soğan / 30 gr Sarımsak / 10 gr Kekik
30 gr Güveyotu (Mercanköşk) / 25 gr Tuz / 15 gr Karabiber / 2 lt Tavuk Suyu / 1 Misket Limon
100 ml Zeytin Yağı

Yapılışı
Soğan ve acı kırmızı biber doğranıp, sarımsak ezilir. Yeşil dolmalık biberler jülyen şekilde doğranır. Feta
peyniri küp küp kesilir. Maydanozlar ince ince doğranıp, saplarından iyice kesilir. Domatesler biraz
haşlanıp, küp küp doğranır. Midyeler temizlenir. Karidesler, baş ve kuyruk kısmı ayıklanmadan
temizlenir. Soğan, sarımsak ve biberler biraz zeytin yağı ile kavrulur. Ocağın ateşi yükseltilip,
karidesler de ilave edilir. Karideslerin başı koparılıp, küp domatesler ilave edilir. Pişme
esnasında domatesler ezilir.
Uzo ilave edilerek alevlendirilir. 6 dakika daha pişirildikten sonra, midyeler ve Sauvignon Blanc beyaz şarap

Yumru Maydanoz Püresi İle Pastırma,
Yaban Mersini ve Mercanköşklü Sübye

ilave edilir. Midyeler açılana kadar pişirilir. Feta peyniri (beyaz peynir) ve maydonoz ilave edilir ve 1 dakika
daha pişirilir. Üzerinde biraz zeytin yağı ve öğütülmüş karabiber gezdirilir. Karidesler tabağa alınır, üzeri
saganaki sosu ve midyeler ile kaplanıp, doğranmış maydonoz, tütsülenmiş toz biber ve sumak serpilir. Son
olarak, saf sızma yağı gezdirilip, servis edilir.

Masallardan esinlenen yaratıcı isminin yanı sıra atmosferi ve mekanıyla da
Türkiye’nin ilk sea food brasserie’si olan Kiss The Frog, İstanbul Boğazı’nın da gizli
sosyali durumunda. Deniz ürünlerine eğlenceli bir yorum getirdiği menüsünde
avokado, çilek ve semizotu birleşiminden yarattığı salatadan trüflü arpa şehriyeli
karidese, mürekkepli spagetti’den de ahtapot tandıra kadar birçok lezzeti bulmanız
mümkün.

İçindekiler
250 gr. Levrek Fileto (İnce yaprak şeklinde doğranıp, 1 adet limon suyunda bekletilmiş)
200 gr. taze soyulmuş, az haşlanmış orta boy karides / Maldon tuz / 1 tutam taze kişniş / Izgara olmuş koçan
mısır taneleri / (1/2 mısırdan) / 4 yemek kaşığı zeytinyağı / 1 yemek kaşığı pirinç sirkesi
1 yemek kaşığı üzüm sirkesi / 1 diş sarımsak / Taze zencefil (Rendelenmiş 20 gr.)
1 çay kaşığı ince doğranmış kırmızı chili biber / Bizim yaptığımız salatalık turşusu

Yapılışı
Tüm malzemeyi, karıştırıp, tacoların içinde servis et. Kişniş yaprakları ve Mısır tanelerinin bir kısmı ile süslenebilir.
Bizim Yaptığımız Salatalık Turşusu:
3 adet çekirdekli kısmı atılmış salatalık, soyacak ile incecik kesilmiş
2 adet karanfil / 20 gr. taze zencefil / 1 çimdik rezene tohumu / 2 tatlı kaşığı sweet chili sauce
30 gr. elma sirkesi / 500 gr. su
Tüm malzemeyi kaynat. Soğuduktan sonra salatalıkları yukarıdaki karışıma ekle.
Taco:

Taco Nero & Ceviche

100 gr. mısır unu / 100 gr. beyaz un / 20 gr. sübye mürekkebi / Tuz / 1 çay kaşığı kuru maya
1 tatlı kaşığı zeytinyağı / 1 tatlı kaşığı üzüm sirkesi
Tüm malzemeleri karıştır. Üzerini kapatıp, 1 saat dinlendir. Oklava ile el büyüklüğünde yuvarlaklar aç,
Taco şekli vererek fritözde kırmamaya dikkat ederek kızart.

İçindekiler
4 adet iri, sert, içleri dikkatlice oyulmuş kırmızı erik / 100 gr. pirinç / 2 orta boy kuru soğan
1 çorba kaşığı dolmalık fıstık / 1 çorba kaşığı kuş üzümü / 1 çorba kaşığı kuru nane / 1 tatlı kaşığı toz tarçın
1 tatlı kaşığı yenibahar / 1 tatlı kaşığı tuz / 1 tatlı kaşığı karabiber / 1 çay bardağı zeytinyağı

Yapılışı
Tüm malzemeyi pirinçler saydamlaşıncaya kadar kavur. Soğuduktan sonra,
1/2 demet ince kıyılmış maydonoz, 1/2 demet ince kıyılmış nane, 1/2 demet ince kıyılmış dereotu ile karıştır.
Oyulmuş eriklerin içini bu karışım ile doldur. Fırın kabına alıp, üzerine limon dilimleri yerleştir. 1 çay bardağı
su, ve 1 çay bardağı zeytinyağı da ekledikten sonra, fırın kabının üzerini nemli yağlı kağıt ile kapat. Bunun
üzerini de aliminyum folyo ile kaplayıp, 180 derece fırında 40 dakika kadar pişir. Oda sıcaklığına gelince,
afiyet olsun.

Erik Dolması

Büyüdüğü bölgenin toprağından ve denizinden gelen malzemeleri odun ateşinde, en
doğal şekilde pişiren OD Urla, bulunduğu bölgeye yakın köylerin denizi ve
toprağından, mevsimine uygun ürünleri bir araya getirerek, en ilkel yöntem olan
odun ateşinde pişirerek misafirleriyle buluşturuyor. OD Urla, Urla’nın benzersiz
atmosferini yaşamak için sizleri ateşin başında toplanmaya davet ediyor.

İçindekiler
Midye (orta boy) / Küflü keçi peyniri / Krema / Balık kemiği suyu / Simit / Arapsaçı, dereotu, maydanoz
Sarımsak / Beyaz şarap / Zeytinyağ

Yapılışı
Midye:
Yüksek ısıda kızdırılan tavaya midyeler konup üzerine kapak kapatılır. 30 saniye sonra midyeler açıldığında tavadan alınıp buz
üzerinde soğutulur. Midyeler açılır içleri temizlenir, sakalları alınır. Tek kabuğun içine temizlenmiş midye içleri alınarak tepsiye
dizilir. Her birinin içine zeytinyağ damlatılır.
Keçi Peyniri Sos:
Sarımsaklar zeytinyağı ile sotelenir. İçine şarap eklenir alkolü uçana kadar 2 dakika çektirilir. Üzerine krema eklenip ısıtılır, rende
keçi peyniri eklenir. Akışkan bir sos hacmi alması için üzerine balık suyundan eklenir.
Balık Kemiği Suyu:
Orta boy levrek kemiği / Soğan / Defne Yaprağı / Tane Karabiber
(Tüm malzemeler tencereye alınıp 40 dakika kısık ateşte demlenir. Tülbent ile süzülür.)
Simit:

Kara Midye, Keçi Peyniri Sos İle

Tavla zarı boyutunda küp doğranan simitler zeytinyağ ve taze baharatlarla fırınlanır.Servis öncesi midyeler odun fırınında veya
konveksiyonel fırında 1,5 dk ısıtılır. Midyeler tabağa yanyana dizlir, üzerine sıcak sos dökülür. Gevrek kıtırları serpilir. Üzerini
kapatmayacak şekilde 1’er tutam arapsaçı, dereotu, maydanoz konur. Kalan keçi peyniri üzerine ince rende ile rendelenir.

İçindekiler
Jumbo mavi kuyruk karides / Portakal / Limon / Deniz börülcesi
Antep fıstığı / Kumkuat

Yapılışı
Karidesler kabukları üzerinde kalacak şekilde temizlenir. ( Daha sulu kalması için) Odun fırını veya şişte odun
ateşinde pişirilir. Kafası, kuyruğu ve kabukları soyulur. Soyulan karidesler üç parçaya bölünüp 1 saat
narenciyeli vinegret’te bekletilir. Portakal ve limondan segment çıkartılır. Deniz börülcesi kaynayan suya
atılır 10 – 15 dk. kılçıklarından kolayca ayrılana kadar haşlanır.
Buzlu soğuk suya atılır, soğuduktan sonra kurutulup kılçıkları ayıklanır. Kumkuat ince ince dilimlenir. Çukur
bir kaseye sosu süzülmüş karidesler konur etrafına portakal segment, limon segment ve kumkuatlar dizilir,
üzerine bir tutam deniz börülcesi konur. Üzerinden narenciye sos gezdirilir. Son olarak kavrulmuş kırık antep
fıstığı ile servis edilir.

Karides Narenciye

İçindekiler
Süzme yogurt / Arapsaçı / Maydanoz / Dereotu / Salatalık / Tuz
Leblebi / Zeytinyağ

Yapılışı
Yeşil Aromatik Yağ
Arapsaçı, maydanoz, dereotu kaynar suda 1 dakikar kaynatılır, buzlu suya alınır. Soğuduktan sonra iyice
kurutulup zeytinyağı ile birlikte yüksek devirde blenderdan çekilir. İki kat tülbent ile 1 gece süzdürmeye
bırakılır. Salatalıkların bir kısmı halka halka bir kısmı ise küp küp doğranır. 2 dilim de slice edilir. Süzme
yogurt, tuz, küp doğranmış salatalıklar karıştırılır.
Halka salatalıklar açık odun ateşinde kısa bir süre sotelenir. ( şefin notu: salatalıklar yumuşamaması için
sotelenmeden once soğuk olmalıdır) Çukur kasenin içine yogurt karışımı alınır, slice olanlar üstüne,
sotelenmiş olanlar çevresine yerleştirilir. Üzerine leblebiler serpilir. Etrafına yeşil aromatik yağ gezdirilir.

Leblebili Cacik

Ortasına bir tutam arapsaçı yerleştirilerek bir tutam tuz ve zeytinyağı ile servis edilir.

2002 tarihinde kurulan Trilye Restoran, doğanın sunduğu en kaliteli deniz
ürünlerini geniş bir konseptte konuklarıyla buluşturuyor. Süreyya Üzmez ve eşi
Mahmure Üzmez tarafından işletilen Trilye Restoran, “Sağlık için balık ye, balık için
Trilye” sloganıyla yılın her günü hizmet veriyor. Uluslararası birçok kalite ödülüne
layık görülen Trilye Restoran’da av yasağına ve deniz balıklarının avlanabilir
kalibrede olmasına da dikkat ediliyor.

İçindekiler
1 adet 4 kg’lık ahtapot / 2 bağ roka / 1 su bardağı zeytinyağı / 2 adet limonun suyu
8 adet kapari / 12 adet dolmalık fıstık / Yeterince taze çekilmiş karabiber

Yapılışı
Çiğ ahtapotun bacaklarını sarıp rulo haline getirin ve streç film ile sarın. Kaynar suda 3 – 4 saat haşlayın. Ardından streç filmi
çıkarıp ayrı bir streç filme sarıp derin dondurucuda bekletin. Dilimleme makinesinde ince dilimler şeklinde doğrayın.
Roka dilimlerini servis tabağına yerleştirin. Zeytinyağlı limon sosunda beklettiğiniz karpaçyo dilimini yerleştirin, üzerine kapari ve
dolmalık fıstık koyup, karabiber serpiştirin. Afiyet olsun.

Ahtapot Karpaçyo

İçindekiler
1 adet avokado / 4 adet haşlanmış karides / 1 su bardağı zeytinyağı / 2 yemek kaşığı hardal
½ çay kaşığı sebze tozu / 1 kahve fincanı toz şeker / 1 adet limonun suyu / ½ çay bardağı elma sirkesi

Yapılışı
Avokadoyu soyup dörde bölün ve çekirdeğini çıkarın. Kabukları soyulmuş karidesleri 2 yemek kaşığı zeytinyağı
ve az limon suyuna bulayın. Bir kabın içerisinde kalan zeytinyağı, hardal, sebze tozu, şeker, limon suyu ve
elma sirkesini mikser yardımıyla yoğun bir kıvam alana kadar çırpın. Hazırladığınız karışım ile avokadoyu
soslayın. Karidesleri soslu avokadoların üzerine yerleştirip servis edin. Afiyet olsun.

Avokadolu Karides

Denize ve balığa dair tüm lezzetleri konuklarıyla İstanbul Kuruçeşme de mavi ve
yeşilin birleştiği Avrupa yakasında, muhteşem bir Boğaz manzarası ile buluşturan
Park Fora, boğaz da balık denildiğinde ilk akla gelen yerlerden biri. 40 yıllık
geçmişe sahip olan restoran, boğaz ve balık kelimelerini lezzete dönüştürmeye
devam ediyor.

İçindekiler
1 adet bostan patlıcan / 100 gr. karides / 50 gr. kaşar / 100 gr. krema
25 gr. tereyağı / 4/1 frenk soğan

Yapılışı
Bostan patlıcanlar ızgara yapılır. Daha sonra tereyağında sotelenir. Krema ve kaşar ilave edilerek soteleme devam edilir. Soteleme
bitince karidese geçilir. Karides krema ve tereyağında ayrıca sotelenir. Çekene kadar krema eklenir. Kremayı çekince tabağa alınır
.Patlıcan üzerine krema ve frenk soğan ilave edilerek servise hazır hale gelir.

Beğendili Karides

İçindekiler
15 kg ispendek veya sudak / 30 adet limon / 400 gr. hardal / 500 gr. elma sirkesi
3.5 kg zeytinyağı / 2 kg beyaz soğan

Yapılışı
En fazla 5°C'deki balıklar derisi alındıktan sonra fileto kesilir.Fileto kesilen balıklar hiçbir pul ve kan
kalmaması için iyice yıkanır.Üzerine kapak kapatılır, 5 °C'deki suda 20 dakika bekletilir. Sudan çıktıktan sonra
ince doğranır. Balığın yaklaşık olarak 7kg kalmış olması gerekir.
1 bardak limon suyu süzüldükten sonra 400 Gr acısız dijon hardal ile birlikte bir tencereye konur . Üzerilerine
500 gr elma sirkesi de eklenir yağ ile beraber karıştırılır. 4 adet beyaz sogan ince kıyıldıktan sonra bir kaba
alınır.
Üzerine 4 çay kaşığı tuz ilave edilerek elle iyice ovulur. Sosun üzerine balıklar ve soğanlar koyulduktan sonra
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hepsi yavaşça karıştırılır. Üzerine streçlemesi çekilir. 3 °C'deki soğutucu dolapta saklanır.
8 saat marine edilmeye terk edildikten sonra servise hazırdır. Bir porsiyon 200 gr olarak 4 kişiye servis edilir.
Hazırlanan ürün 1,5 saat içinde soğutularak, üzeri streçlenir ve 5°C'deki soğuk dolaba kaldırılır.
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müesseselerinden biri olup, kebapları ile ünlüdür. Özellikle kendine ait tescilli
markası olan ve çoğu Kıbrıs’a özgü karışık meze ve kebaplardan oluşan “Full Kebab”
menüsüyle de oldukça popülerdir. Restoran’da öne çıkan lezzetlerinden biri de
“Şeftali Kebabı”dır. Niazi’s, adanın üç bölgesine dağılmış benzer konseptlerde altı
değişik mekan olarak hizmet vermektedir. Restoranların 5 tanesi et, 1 tanesi ise
Lagoon adı altında taze balık servisi yapmaktadır.

İçindekiler
1 kg dana kıyması / 1.5 kg köftelik bulgur / 100 gr. un / 25 gr. irmik / 750 gr. temiz kıyılmış soğan
25 gr. çam fıstığı / 50 gr. kuş üzümü / 250 gr. maydonoz bağ (1 bağ 100 gr.) / 300 gr. ayçiçekyağ
1 adet yumurta / 1.4 lt. su / 7 silme yemek kaşığı tuz / 6 silme çay kaşığı karabiber

Yapılışı
Fıstık veya cevizi açık kahve renge gelinceye kadar 20ml yağda kızartılıp ve süzülüp soğumaya alınır. Soğan, kalan yağda iyice
sarartılır. Kıyma ve baharatların yarısı eklenir kırmızı renk gidene kadar pişirilir. Ateşten alınıp, hafif soğutulur ve maydonoz
eklenir. 1-2 dakika karıştırılıp, kuş üzümü ve çam fıstığı ilave edilir. Bulgura irmiğin ve suyun bir miktarını ilave edip çekmesi
beklenir. Yumurta, un ve kalan baharat eklenip 5/6 kez ılık su ile her defasında yoğrularak yumuşatılır.
Makineden kalıplar halinde geçirilerek istenilen uzunluğa gelince yukarıya doğru kıvırarak kesilir. İçine veya üstüne nemli bez
serilmiş tepsiye dizilir. Kalıpların bir yüzü oklava kılavuzu yardımı ile ıslak elle kapatılıp içine harç doldurulur. Diğer yüz de aynı
şekilde bir elle çevrilerek, diğer elle kapatılır ve nemli bir yerde muhafaza edilir. İrmik fazla konursa dışı sert olur. Bulgura
yeterince su ilave edilip, yumuşatılmaz ise çatlar.

Bulgur Köftesi

İçindekiler
1 kg. temiz lahana (Lahanalar 15 cm çaplarında yeşil ve sert olmalıdır.)
100 gr. salata sosu (2 ölçü limon suyu, 2 ölçü zeytinyağı, 1 ölçü üzüm sirkesi) / 10 gr. tuz

Yapılışı
YOOOOK

Lahana Salatası
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müesseselerinden biri olup, kebapları ile ünlüdür. Özellikle kendine ait tescilli
markası olan ve çoğu Kıbrıs’a özgü karışık meze ve kebaplardan oluşan “Full Kebab”
menüsüyle de oldukça popülerdir. Restoran’da öne çıkan lezzetlerinden biri de
“Şeftali Kebabı”dır. Niazi’s, adanın üç bölgesine dağılmış benzer konseptlerde altı
değişik mekan olarak hizmet vermektedir. Restoranların 5 tanesi et, 1 tanesi ise
Lagoon adı altında taze balık servisi yapmaktadır.

İçindekiler
25 adet kök ıspanak / 500 gr. satsuma / 500 gr. limon / 200 gr. mandalina püresi
150 gr. sap kereviz / 100 gr. frenk soğanı / 300 gr. zeytinyağı / 50 gr. kurutulmuş domates

Yapılışı
Ispanak kökleri temizlendikten sonra porsiyonlanır. Kereviz sapları yıkandıktan sonra burnoise doğranır Zeytinyağıyla kerevizler
kavrulur sonra ıspanak kökleri eklenir. Satsumaların ve limonların suyu sıkılır. Mandalina püresiyle birleştirilir. Elde edilen
narenciye suyu karışımı Ispanakların üstüne eklenir.
Bütün ıspanakların üstünü kapatacak şekilde yağlı kağıt serilir. Yağlı kağıtla kapattıktan sonra üstüne eşit şekilde ağırlık konulur.
Kaynadıktan sonra altı kısılır. Diriliğini çok kaybetmeden ocaktan alınır. Soğutulup Sevis edilir.

Satsumali Zeytinyağli Kök Ispanak

İçindekiler
2 kg ebegümeci / 200 gr. bulgur / 500 gr. domates / 2 adet soğan / 40 gr. taze kekik
100 gr. Antalya söğle peyniri / 300 gr. limon / 100 gr. nar ekşisi
30 gr. çörek otu / 200 gr. yufka

Yapılışı
Ebegümeçleri yıkanıp ince doğranır. Soğan ve domatesler yıkanıp ince doğranır. Zeytinyağı kızdırıldıktan
sonra soğanlar kavrulur bulgur ve domates eklenir. Pişen karışıma 3 parmak geçecek kadar su eklenir.
Kaynadıktan sonra altı kısılır. Bulgular piştikten sonra ocaktan alınır. Yufkalar kalın çubuklar şeklinde kesilir.
Nar Ekşisi bir kaba alınır. Fırça yardımıyla kesilen yufkaların üzerine sürülür. Hazırlanan yufkaların üzerine
çörek otu serpiştirilir. 180 derece fırında fansız şekilde kuruyana kadar bekletilir. Soğumuş olan yemek
tabağa alınır. Üzerine Söğle peyniri ve yufka eklenerek servis edilir.

Alafaşi

Hatay Sultan Sofrası; 1991 de Antakya’da tarihi özelliklere sahip taş bir konakta
kuruldu. 28 yıldır geçmişten geleceğe uzanan kültürel yolculukta vazgeçilmez bir
köprü niteliği taşıyor. Geleneksel Antakya mutfağını yaşatmak ve korumak
amacıyla, özgün reçetelerini günümüzde yaşatmaya devam ediyor.

İçindekiler
90 gr. beyaz kuru soğan / 150 gr. zeytinyağı / 50 gr. kapya biber / 150 gr. sürk (küflü çökelek)

Yapılışı
Soğan ve kapya biberi küp küp doğranır, zeytinyağı ile tavada özeleştirilir. İri rendelenmiş olan sürk de tavaya atılır ve bir kaç kez
çevrilir. İşlemler bittikten sonra 3-4 dakika dinlendirilir. Servise hazır edilir.

Sürk Kavurması

İçindekiler
90 gr. kuru soğan / 100 gr. az acılı biber salçası / 10 gr. taze zahter (kekik)
60 gr. çekirdeksiz yeşil zeytin / 5 gr. maydanoz / 50 gr. domates

Yapılışı
Kabuğu soyulmuş domates ve soğan küp küp, ince bir şekilde doğranır. Biber salçası ile beraber bir kap içinde
karıştırılır. Çekirdekleri ayıklanmış zeytin ve taze zahter aynı kabın içinde karıştırılıp iyice birbiriyle özleştiği
zaman ilave edilip servise hazır edilir. İsteğe bağlı, üzerine maydanoz da serpilir.

Zengin

Konsept yaratıcı bir şef olan Laurent Capdeville, Joel Robuchon ile 20 yıldır mutfak
konseptleri üzerine çalışmaktadır. 22 yıl boyunca, Fransa'da düzenlenen Bocuse
d'OR'da şeflerin şefi olarak görev yapmıştır. Bocuse d'Or'da kullanılacak yarışma
kutularının konseptini hazırlamıştır. Fransa'nın en ünlü şeflerinin yanı sıra
(Christian Willer, Paul Bocuse, Gilles Goujon, Edouard Loubet, Gerald Passedat,
Frédéric Anton ....) henüz tanınmayan şefleriyle de daima tutku ve paylaşımcılık
ruhuyla çalışmıştır. Şimdilerde mutfak tasarımı ve mutfak konseptlerine ilişkin
danışman şeflik yapmaktadır.

İçindekiler
200 gr. palamut fileto / 4 adet pirasa (çapı yaklaşık 2,5 cm olacak) / 1 adet kırmızı acı biber
1 demet kişniş / 1 demet frenk soğanı / 1 demet dereotu / 1 tane zencefil / 25 gr. avruga havyar
4 adet yenebilir mor renkte boraj çiçeği / 20 cl. zeytinyağı / 5 cl. şarap sirkesi
1 adet limon / Tuz-biber-kırmızı biber

Yapılışı
Palamut fileto 4cm (10g) parçalar halinde kesilir. Palamut parçaları tuz, karabiber, limon, doğranmış kişniş, zeytinyağı ile marine
edilir. Filme sarılıp, bir saat boyunca buzdolabında bekletilir. Pırasalar 4 cm'lik 5’er parçaya kesilir. Parçalar tuzlu suda pişirilir ve
buzlu suya koyulur. Frenk soğanı kaynatılır ve buzlu suya batırılır.
İki dış tabaka tutularak pırasanın içi boşaltılır. Pırasa kalpleri, jalapeno ve balık artıkları ince, brunoaz olarak doğranır.
Rendelenmiş zencefil, kuru kırmızı biber ve doğranmış dereotu ilave edilir. Bu karışım pırasalara doldurulur ve dikey olarak
bırakılır. Frenk soğanı pırasa etrafına sarılır ve soğutulur. Sirke ve zeytinyağının geri kalan kısmı ile sos yapılır.

Marineli Palamut İle
Vinegret Soslu Pırasa Dolması

Arduvaza veya tabağa, kademeli sıralarda 5 pırasa ve 5 palamut düzenlenir. Palamudun üstüne biraz (5gr) Avruga yerleştirilir. Boraj
çiçeği ve dereotu sapı ile süslenir. Pırasalar vinegret sos ile ıslatılır.

İçindekiler
4 adet küçük, çiğ kaz ciğeri medalyonu / 400 gr. bal kabağı / 1 demet frenk soğanı / 1 demet taze soğan
1 adet beyaz soğan / 0,5 lt. süt / Dilim bacon ya da füme et / 0,3 lt. zeytinyağı
100 gr. kavrulmuş çiğ fındık / 10 cl. viski / Tuz-biber-kırmızı biber

Yapılışı
Bal kabağı soyulup, küçük parçalara bölünür. Soğan zeytinyağında pişirilir. Bal kabağı parçaları eklenip, viski
ile hafifçe karıştılır. Süt eklenir ve suyla kaplanır, tuz, biber, kırmızı biber ile tatlandırılır. Pişirdikten sonra
sıvının dörtte biri alınır, geri kalan karışım mikser ile püre haline getirilir.
Sıcak tutulur. Çorbanın kıvamı ayrılan sıvı ile arttırılıp, azaltılabilir. Fındıklar fırında kavrulur ve ince şekilde
çekilir. Frenk soğanı ince doğranır, taze soğan da ince halkalar halinde doğranır. Kaz ciğeri çok sıcak bir kuru
tavada, her bir tarafı 15 saniye olacak şekilde 4 kere çevrilir.
Büyük bir kapta veya küçük bir derin tabakta çorba / püre bardağa dökülür. Kaz ciğerini ortasına yerleştirilir.

Balkabağı Püreli Kaz Ciğer Tava

Taze soğan ve frenk soğanı ile süslenir. Dikey olarak 2 dal frenk soğanı ve çekilmiş fındıkla tabaklama bitirilir.

Nişantaşı’nda Ege mutfağına odaklanarak, esnaf lokantası ruhunu yaşatan Lokanta
Kru, açık mutfağı ve yeşil – turkuvaz – mavi renklerin hakim olduğu seramikleriyle
ferah bir ambiyansa sahip. Ege otları ve zeytinyağlıların ağırlıklı olarak yer aldığı
menüsünde öne çıkan lezzetler ise turp otu, erikli cibez otu, avokadolu çiğ brokoli,
kök ıspanak, enginar dolması ve avokadolu enginar yer almaktadır.

İçindekiler
2-3 adet orta boy brokoli / 8-10 adet olgun avokado / 1 demet nane / 1 demet dereotu
1 su bardağı zeytinyağı / Tuz / Limon suyu

Yapılışı
Avokadolar püre haline getirildikten sonra bütün malzemeler karıştırılır. Çilek sosuyla servis edilir.

Avokadolu Çiğ Brokoli

İçindekiler
1 adet dana kol / 35 cl. şarap / 1 lt. kemik suyu / 2 adet kereviz sapı / 3 adet havuç / 1 adet soğan
3 diş sarımsak / Tuz / Karabiber

Yapılışı
Dana kol parçalara bölünüp mühürlenir. Şarap ve kemik suyu eklenip, diğer malzemeleri ilave ederek 9 saat
boyunca dumanı tütecek kaynamayacak şekilde pişirilir.

Dana Yanak

Geleneksel tatları yeniliklerle biçimleyen 7 Mehmet, Antalya’da doğmuş ve şöhreti
tüm dünyaya ulaşmış bir alınyazısı efsanesinin adı. Akdeniz’in en özel lezzetlerini
dünyanın en güzel manzarasıyla sunan 7 Mehmet, mevsiminde çıkan sebze ve
meyvelerin lezzete dönüştüğü doğal bir restaurant. Şu sıralar üçüncü nesil temsilci
Mehmet Akdağ’a emanet olan restaurant; Türk, Osmanlı ve dünya mutfaklarının
yanı sıra 7 Mehmet mutfağına özel 650’nin üzerinde farklı yemek, salata ve mezeye
sahip.

İçindekiler
Domates / Pirinç / Sarımsak / Sübye / Tuz
Deniz fasulyesi / Zeytinyağı

Yapılışı
Önce zeytinyağı,tuz ve domates tavada buluşturulur, sonra pirinç, sarımsak ve deniz fasulyesi ilave edilir.
Sübye ise ayrı bir kapta su ilave edilerek haşlanır. Haşlandıktan sonra hazırlanmış olan harç ilave
edilerek servise sunulur.

Deniz Börülceli Sübye

İçindekiler
Su / Tuz / Zeytinyağı / Yeşil mercimek
Şeker / Kiraz turşusu

Yapılışı
Mercimek bir gün önceden ıslatılır, sonra yıkanıp tencereye bırakılır ve içerisine su ve zeytinyağı, tuz
ilave edilerek ateşe konulur. Kefi alınır.
Sonra pişmesine yakın blenderdan geçirilerek kıvamı ayarlanır. Ayrıca jülyen kesilmiş kuru soğanlar
zeytinyağında kızartılır. Sonrasında karamelize edilmiş soğanları hazırlanmış olduğumuz favanın
üzerine ilave edip, tereyağı sosu ile servis yapılır.

Mercimek Fava

Firuze Beyoğlu, meyhane mutfağı üzerine menüsü olan coğrafyanın lezzetlerine
yoğunlaşmış bir Türk lokantası. A la Carte ve Fix olmak üzere 2 tip menüsü bulunan
Firuze Beyoğlu’nun öne çıkan başlıca lezzetleri arasında ise Girit mezesi ve
mutabbal bulunuyor. Balık turşusu ve levrek ceviche ise mekanın kendine has
tabaklarından. Anadolu, Akdeniz ve Ege mutfağının kesiştiği bir menüsü olan
Firuze’nin ara sıcaklarında ise ciğer tava, felafel ve tereyağında karides bulunuyor.

İçindekiler
Az tuzlu koyun peyniri (168 gram) / Avokado (25 gram) / Sarımsak (5 gram)
Taze fesleğen (4 gram) / Zeytinyağı )0,64 litre) / Pul Biber (tatlı) (1 gram) / Kuru kekik (1 gram)
File antep fıstığı (25 gram) / Antep boz fıstık (25 gram) / Ceviz içi kelebek (40 gram)

Yapılışı
Koyun peynr rendenn r tarafn kullanarak rendelenr. Toz antep fstk, kekk ve pul bber peynre eklenr.
Daha sonra br blendera zeytn yağ, fesleğen sarmsak, çekrdeğ alnmş ve soyulmuş avokado eklenr ve püre
halne getrlr. Cevz de dahl edlp çeklr. Sonra rendelenen peynrle brleştrlp karştrlr.

Avokadolu Girit Ezme

İçindekiler
Karabber Toz 1gram / Krmz Pul Bber 1 Gram / Kor Toz 1 Gram / Zeytn Yağ 20 Gram
Tereyağ 10 Gram / Dereotu 5 Gram / Sarmsak 2 Gram / Taze Soğan 5 Gram / Soya Sosu 1 Gram / Kurutulmuş
Domates 80 Gram / Levrek Fleto 250 Gram / Sebze Çeşn 1 Gram / Kürdan 8 Adet

Yapılışı
Genş br kapta zeytn yağ, soya sos, toz kara bber, kör, sarmsak ve sebze çeşn yce karştrlr. Karştrlan
sosa fleto balklar eklenr. Uygun br tavada balklar kzartmak çn tavay stlr ve tereyağ ertlr.
Balklar, tavaya doğranan yeşllkler ve pul bberle brlkte kzartlr. Soğuduktan sonra balk kuru domatesn
çne yerleştrlp kürdan le brleştrlr.

Levrekli Kurutulmuş Domates Dolma

Ordu’nun eski adı Vona olan Perşembe ilçesinde 1976’dan beri Hoynat Kalesi’nin
karşısında yöre mutfağının yemeklerini ve kendi yaptığı muhteşem turşuları sunan
bir lokanta Vonalı Celal. Karadeniz mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında;
Karalahana çorbası, fındık ağacı dibinde yetişen kaldirik otu yemeği, merulcan ve
beyaz lahana dolması, mıhlama, karalahana dible, keşkek ve kuru fasulye yer
almaktadır. Vonalı Celal’in aralarında erik, kiraz, karayemiş, yenidünya, kısır, üzüm,
yumurta, mantar, merulcan ve maydonoz kökü gibi örneklerin yer aldığı tam 101
çeşit turşusu bulunuyor.

İçindekiler
Hamsi 500 gram / Mısır unu 100 gram / Pirinç 1 su bardağı / 1 soğan / 1 pırasa
Yarım demet maydanoz / 1 yeşil biber / 1 domates / 1 paket çam fıstığı / 1 paket üzüm kurusu
Karabiber pul biber nane

Yapılışı
Soğan pırasa yeşl bber nce br şeklde doğranıp, heps br tavaya alınır. İçne çam fıstığı eklenp
kavrulur. Malzemeler kavrulunca domates, maydanoz, kuş üzümü, prnç eklenr. Baharatların heps
eklenp, 1 bardak sıcak su lave edlr, pşmeye bırakılır. İç malzeme demlenrken, br taraftan hams
ayıklanıp yıkanır. Süzgece alınır. Tuz ve mısır unu eklenp, kılçığından ayrılır. Dış kısmı tavanın çne
gelecek şeklde ve tavanın kenarlarına da hams dzlr. Ardından hazırlanan ç harç eklenr ve harcın
üzer ve kenarları hams le kapatılır kısık ateşte çevrlerek pşrlr.

Hamsili İçli Tava

İçindekiler
Fasulye / Kuru soğan / Tereyağ / Pul Bber / Sarımsak

Yapılışı
Daha önceden hazırlanmış olan turşudan br mktar alınır ve doğranır. Br tencereye doğradığımız
soğan ve sarımsak tereyağında kavrulur. Doğranan fasulye eklenr. Üzerne pul bber konup
tencerenn ağzı kapatılır ve kavrulmaya bırakılır.

Fasulye Turşusu Kavurma

