Kaçmak ister insan bazen uzaklara…
Şehrin grisini ardında bırakmak ister. Kimi zaman bir
kuş cıvıltısının sakince yankılandığı derin bir sessizliktir,
kimi zaman yeşilin her tonunu içine gizlemiş bir
bahçedir o ‘’uzak’’. Düşlediğimiz o uzak,
Çalgan’da çok yakın…
Yemyeşil ağaçların arasında, doğanın mütevazılığında,
yılların tecrübesine gizlenmiş lezzetinde tüm günü
geçirebileceğiniz o uzak sizi bekliyor.
Bir nefeslik huzur arayanlar için geniş alanları ve kış
bahçeleriyle çeyrek asırlık bir tarihi yanı başınıza
getiriyoruz.
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Serpme Kahvaltı

SERPME KAHVALTI
Kahvaltı servisimiz
Hafta İçi
		
Cumartesi
Pazar 		

09:30 - 14:30
09:30 - 14:30
09:30 - 15:00

Zeytin çeşitleri (siyah, çizik), peynir çeşitleri
(tulum, kaşar, beyaz, örgü), bağışıklık dostu acuka,
zeytinyağlı kekikli ceviz, domates salatalık söğüş,
menemen, sucuklu yumurta, Karadeniz usulü
mıhlama, ev yapımı su böreği, pişi, gözleme, kek,
tereyağı, petek bal, kaymak, reçel çeşitleri, sıcak
lavaş, tereyağlı Ankara simidi, demlik çay.

"Herhangi bir üründen ekstra olarak sipariş vermek veya
ekletmek isterseniz ücretsiz olarak servis edilir.

MEZELER ve ZEYTİNYAĞLILAR
Meze Çeşitleri 		
Lütfen şefimizden meze tepsisi isteyiniz.
Zeytinyağlılar 		
Lütfen şefimize danışınız

MEZELER ve ZEYTİNYAĞLILAR
Cevizli Tulum Peynir
Ezine Beyaz Peynir
Şefin Peynir Tabağı.

Amasra Salata

Çoban Salata

Gavurdağı Salata

SALATALAR
Çalgan Yeşil Salata

Mevsim Salata 		

Domates, salatalık, iceberg, yeşil soğan, roka,
salatalık turşusu, cin biber, zeytinyağı, limon
sosu, soya sosu, nar ekşisi.

Rendelenmiş havuç, dinlendirilmiş mor lahana, iceberg,
domates, salatalık söğüş, limon ve zeytinyağı.

Amasra Salata 		

11 çeşit yeşillik, salatalık, domates, kuru soğan, limon,
nar ekşisi, balzamik, sirke, zeytinyağı ve soya sosu.

11 çeşit yeşillik, domates, salatalık, havuç,
turp, pancar turşusu, salatalık turşusu, Meksika
fasulyesi, limon, nar ekşisi, balzamik sirke,
zeytinyağı ve soya sosu.

Çoban Salata 		
Domates, biber, salatalık, soğan, limon
zeytinyağı.

Balıkçı Salata 		

Gavurdağı Salata
Domates, sivri biber, kuru soğan, nane, limon, pul
biber, ceviz, nar ekşisi, zeytinyağı.

Roka Salatası 		
Roma, domates, salatalık ve zeytinyağı.

ARA SICAKLAR

İçli Köfte 			
Kuzu kıyma, iç fıstık, ceviz, baharat çeşitleri.

Kiremitte Humus
Nohut, tahin, süt, kimyon, soda ve sarımsak
sosu.

Patlıcan Söğürme
Közlenmiş patlıcan, biber, sarımsak, domates
ve tereyağı.

Pazı Kavurma

Antep Lahmacun 		
Sigara Böreği 		
Pazı Kavurma 		
Özbek Pilavı 			
Kuzu incik eti, havuç, mantar, soğan, biber
karışımlı özel sos.

Kiremitte Mantar 		
Mantar, kaşar ve sos.

Kağıtta Pastırma 		
Pastırma, biber, maydanoz, limon ve tereyağı

Fındık Lahmacun 		
Patates Tava 			
Su Böreği 			

Kiremitte Humus

Antep Lahmacun

TAŞ FIRINDAN PİDELER
Kaşarlı Pide 		

Kuşbaşılı Pide

Kıymalı Pide 		

Pidelaz 			

Kuzu Şiş 		
Terbiyelenmiş kuzu eti ve garnitür.

Çöp Şiş 			
Terbiyelenmiş kuzu eti, acılı sarımsaklı
baharat sosu ve garnitür.

IZGARALAR

Kuzu Pirzola 		
Terbiyelenmiş kuzu pirzola ve garnitür.

Beyti Special 		
Zırhlanmış kuzu kıyma, biber, sarımsak,
pul biber, maydanoz, yoğurt ve domates
sos.

Adana Kebap		
Bıçak kıyması, al biber, pul biber ve
garnitür.

Patlıcan Kebap

Kaburga 		
Terbiyelenmiş kuzu kaburga ve garnitür.

Tavuk Şiş 		
Terbiyelenmiş kuşbaşı tavuk bonfile ve
garnitür.

Tavuk Kanat		
Terbiyelenmiş tavuk kanat ve garnitür.

Zırhlanmış kuzu kıyma ve garnitür.

Kasap Köfte 		
Dinlendirilmiş dana ve kuzu eti, 3 çeşit
baharat, patates, domates, biber ve
maydanoz.

Kaşarlı Köfte
Dinlendirilmiş dana ve kuzu eti, 3 çeşit
baharat, patates, domates, biber ve
maydanoz.

Yoğurtlu Köfte
Dinlendirilmiş dana ve kuzu eti, 3 çeşit
baharat, patates, domates, biber ve
patlıcanlı yoğurt.

Balık mutfağımız ve salonumuz ayrı
olduğu için balık menümüz için şefimize
danışmanızı rica ederiz.

Adana Kebap

Çökertme Kebabı

IZGARA SPECIAL
Bıldırcın 			
Terbiye edilmiş bıldırcın

Tavuk Külbastı 		
Taze kekik ile marine edilip ızgırada pişirilmiş
piliç fletoları, patlıcan beğendi ve tereyağlı tatlı
biber sosu.

Dana Külbastı 		
Taze baharatlar ile marine edilmiş dana kontrfile,
patlıcan beğendi ve tereyağlı ceviz sosu.

Çökertme Kebabı		
Tereyağlı pide dilimleri ve közlenmiş patlıcan
ezmesi üzerinde domates soslu bonfile dilimleri,
kibrit patates, ızgara domates, biber ve
karamelize arpacık soğan.

Çalgan Kebap

Çalgan Kebap 			
Sotelenmiş et, kibrit patates, sarımsaklı yoğurt, toz
biber, tereyağı sos, közlenmiş domates ve biber.

Mantar Soslu Bonfile 		
Taze baharatlarla marine edilmiş dana bonfile ve
garnitür.

Dana Küşleme 			
Taze baharatlar ile marine edilmiş garnitürler eşliğinde.

Lokum Steak 			
Tereyağı ile marine edilmiş garnitür eşliğinde.

Sahan Kebap (3x68) 		
Bakır sahan içinde en az üç kişilik et çeşitleri ve
garnitür.

Karışık Çalgan Izgara		
(1,5 Porsiyon)
Kuzu pirzola, kuzu şiş, Adana kebap, tavuk şiş,
kaburga ve köfte.

TAVALAR
Orli Ciğer 			
Tereyağında sotelenmiş taze baharatlar eşliğinde.

Piliç Kavurma 		
Terbiye edilmiş tavuk eti, domates, soğan, biber
ve tereyağı.

Tandır 				
Kemiksiz kuzu eti, közlenmiş domates, biber ve
soğan.

Dana Kavurma 		
Terbiye edilmiş dana eti, biber, arpacık soğan,
sarımsal ve mantar.

Ali Nazik 			
Kıyma veya etten közlenmiş patlıcan, süzme
yoğurt, sarımsak ve tereyağı.

Somon 				
Somon balığı ızgara.

Çoban Kavurma 		
Terbiye edilmiş kuzu eti, domates, arpacık,
soğan, biber ve tereyağı.

Orli Ciğer

ÇOCUK MENÜSÜ
Köfte Tabağı 			
Köfte, patates tava ve söğüş.

Hamburger Tabağı
Hamburger köftesi, marul, turşu, domates ve
patates tava.

Tavuk Tabağı 		
Tavuk, söğüş ve patates tava.

TATLILAR

Dondurma (AOÇ)
Meyve (Mevsimlik)
Kavun 				
Karpuz 				
Künefe 				
İrmik (Dondurmalı)
Fırın Sütlaç 			
Kadayıf Tatlısı 		
Ayva Tatlısı (Kış) 		
Kabak Tatlısı (Kış)

İÇECEKLER
Cola / Fanta 			
Meyve Suyu 			
Ayran 				
Soda 				
Sıkma Portakal Suyu
Şalgam Suyu			
Nescafe 			
Çay (Bardak) 		
Çay (Fincan) 			
Bitki Çayları 			
Türk Kahvesi 		

RAKILAR

20 cl.

35 cl.

50 cl.

Yeni Rakı 			
Efe Gold 			
Yeşil Efe 			
Yeni Rakı (Yeni Seri)
Tekirdağ 			
Tekirdağ Trakya 		
Tekirdağ Gold 		
Ustaların karışımı

		

Ala Rakı 			
Saki Altın Seri			

		

		

Saki Yaş Üzüm

			

		

		

Saki Siyah Üzüm 		

		

			

VOTKALAR ve
CİNLER		
Absolut 				
İstanblue
Cin				

		

20 cl.

35 cl.

70 cl.

70 cl.

VİSKİLER

70 cl.

BİRALAR

Chivas Regal 			

Efes Bira 		

J&B

Miller Bira 			

				

Bomonti Filtresiz 		
Carlsberg 			
Tuborg Gold 			

KAVAKLIDERE KIRMIZI ŞARAPLAR

18,7 cl.

37,5 cl.

Angora Kırmızı 						
Meyveli, yuvarlak, dengeli ve yumuşak taneli.

Yakut 									
Zengin aroma karakterlerine sahip, güçlü.

Ancyra Kalecik Karası										
Taze ve yoğun kırmızı meyve aromaları.

Ancyra Öküzgözü											
Taze kırmızı meyve aromalarıyla yoğun.

Ancyra Boğazkere										
Vişne, frambuaz gibi kırmızı meyveler ile yoğun taneli, lezzetli ve dengeli.

Vin-Art Carignan – Alicante								
Siyah meyveler, baharat, hafif vanilya, meyan kökü.

Selection Öküzgözü – Boğazkere								
Kuru incir, kuru erik ve füme aromalar ile kompleks.

Egeo Cabernet Sauvignon									
Kara orman meyveleri, baharat ve vanilya.

Pendore Öküzgözü										
Dağ çileği, frenk üzümü, dut gibi taze orman meyve aromaları ile zengin.

Pendore Boğazkere										
Yoğun siyah meyve, kuru kırmızı meyveler, siyah incir ve baharat.

Prestige Kalecik Karası – Öküzgözü – Boğazkere				

75 cl.

KAVAKLIDERE BEYAZ ŞARAPLAR
Angora Beyaz

18,7 cl.

37,5 cl.

							

Olgun kayısı, şeftali tropik meyve aromaları.

Çankaya 								
Meyve aromaları yoğun ve kalıcı.

Selection Narince - Emir

									

Zarif ve kompleks aromaları ile damakta kalıcı.

Egeo Sauvignon Blanc 									
Yoğun mineral, turunç ve otsal aromalar.

Sultaniye (Yarı Tatlı)

									

Tropik meyve, kavun, şeftali aromaları.

Cotes d’avanos Narince - Chardonnay

						

Turunçgiller, limon kabuğu, çiçek ve entegre meşe notalarıyla kompleks.

Cotes d’aavanos Sauvignon Blanc

							

Zengin aroma karakterlerine sahip, yapılı, yağlı, uzun ve beyaz çiçek aromaları.

DOLUCA ŞARAPLAR
Villa Doluca (Kırmızı) 									
Villa Doluca (Beyaz)

										

DLC Öküzgözü

											

DLC Boğazkere

										

Verona Rose 											
Moskado

												

Antik (Kırmızı) 											
Antik (Beyaz) 											
Kalecik Karası 											
Boğazkere - Öküzgözü 									
Shiraz 													
Merlot 													

75 cl.
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