ŞARAP MENÜSÜ / WINE MENU
KÖPÜREN ŞARAPLAR / SPARKLING WINES

Şişe
Bottle

G.H.Mum Brut Cordon Rouge

2500 TL

Dom Perignon Vintage

4500 TL

Moët & Chandon, Brut Imperial

2500 TL

Dengeli, ferahlatıcı, asma yaprağı çiçegi ve yeşil limon kokularına sahip.
Well-balanced, fresh, wine leaf şowers and lime on the nose.

BEYAZ ŞARAPLAR / WHITE WINES
Terra Narince

400 TL

Cielo Pinot Grigio IGT, Delle Venezie-Italy

450 TL

Allure Sauvignon Blanc

510 TL

Allure Crispy Chardonnay

510 TL

Kayra Vintage Chardonnay

530 TL

Kayra Versus Chardonnay-Viognier

590 TL

Burunda olgun armut, ayva, kayısı ve papatya gibi çiçeksi kokulara; damakta armut ve narenciye
aromalarına sahiptir.
It has ripe pear, quince, apricot and şoral şavors like camomile on the nose and the taste of pear
and citrus aromas on the palate.
Burunda yeşil elma aromalar› ile damakta serinletici bir şarap.
On the nose; bread crust and green apple, on the palate; fresh and fruited
Burunda limon, taze kesilmiş çimen, mineral, misket limonu yaprağı kokularına;
damakta taze nane çayı ve taze narenciye aromalarına sahiptir.
It has lemon, grass, mineral, lime leaves şavors on the nose and fresh mint tea, citrus fruits aromas
on the palate.
Burunda limonlu tart, misket limonu, vanilya, mineral, lyche, mandalin, armut, portakal çiçeği,
limon çiçeği ve papatya aromalarına; damakta yoğun asidite ile birlikte mandalina, misket limonu
aromalarına sahiptir.
It has lemon pie, lime, vanilla, mineral, lyche, mandarin, pear, orange and lemon blossom,
camomile aromas on the nose. Intense acidity, mandarin, lime aromas with long finish on the
palate.
Burunda erik, portakal, tropik meyve ile fıçıdan kazandığı tereyağı ve çikolata aromalarına;
damakta dengeli asidite, baharat ve meyvemsiliğine olgun şeftali ve papatya çayı aromalarına
sahiptir. Şarabın yoğun kremamsı dokusu, meşe fıçılarda Sur Lie yöntemi ve haftalık battonage’la
elde edilmiştir.
It has plum, orange, tropical fruit, butter and chocolate aromas from barrel on the nose; balanced
acidity with spiceness and fruitness, ripe peach, camomile tea aromas on the palate. Creamy and
mouth filling texture brought one by Sur Lie ageing and weekly battonage.
Burunda yasemin, beyaz şeftali, limon, portakal çiçeği aromaları ardından gelen kuru kayısı,
vanilya, kızarmış fındık ve karamel notlarına; damakta zengin ve dokusuyla yağlı olan bu şarap,
yüksek asiditenin verdiği tazeliğe ve mineralliğe sahiptir. Tam gövdeli olup sonda taze meyve
aromalarıyla kalıcı ve uzun bitişlidir.
It has jasmine, white peach, lemon, orange blossom aromas, followed by dried apricot, vanilla,
toasted hazelnut and caramel notes on the nose; creaminess, minerality, freshness with high
acidity, full body, lasting, long finish with fresh fruit on the palate.

Diyabetik ve alerjik rahatsızlığınızdan korunmak için yiyecek ürünlerinin içeriği hakkında mutfak şefi veya
restaurant yöneticisinden bilgi alınız. Belirtilen fiyatlar Türk Lirası’dır (TL).
Apply to chef or restaurant manager to be informed about all food ingredient of meals to protect yourself any
unexpected or allergic diseases. Prices are in Turkish Lira (TL).

Şişe
Bottle
Diamond Rose

460 TL

Kav Narince

400 TL

Dlc Sultaniye Emir

400 TL

Kavaklıdere, Selection / Emir, Narince

590 TL

Doluca, Sarafin, Sauvignon Blanc

590 TL

Doluca, Sarafin, Chardonnay

610 TL

Açık parlak saman sarısı akasya, akdiken, elma, şeftali, mango kokuları ile damakta ipeksi
yumuşaklıkta, serinletici ve ferah.
Bright yellow acacia, hawthorn, apple, peach, mango passion fruit flavor with silky soft on the
palate refreshing and spacious.
Narenciye ve meyve aromalarıyla zengin, damakta yağlı, zarif, dengeli ve dolgun.
Well-balanced, elegant, buttery, full bodied with rich aroma character and persistency.
Yogun beyaz ve tafllı meyve aromalarına sahip, diri, dengeli ve damakta kalıcı mineralli.
Well-balanced with lively acidity and long on the palate with mineral.
Gövdeli ve zarif bir şarap olup damakta kalıcı, meşe, kayısı, şeftali ve akasya kokuları sahiptir.
Strong, well structured, rich, lasting, oaky texture and apricot, peach and acacia on the nose.
Yeşil elma, yeşil erik ve misket limonu aromaları, yuvarlak ve canlı.
Green apple, green plum and lemon aromas, round and fresh.
Vanilya ve mineralli yapısı ile limon, greyfurt ve yeflil elma aromaları ile dolgun gövdeli ve uzun bitişli.
A full body, rich wine, vanilla, lemon zest and green apple aromas with great harmony.

Dlc Narince

Zarif asiditeli, yapılı ve çiçeksi aromalı.
Nice texture and acidity, flower aroma.

KADEH ŞARAPLAR / GLASS WINES

400 TL

Kadeh
Glass

Allure Sauvignon Blanc

80 TL

Kayra Buzbağ Rezerv Öküzgözü-Boğazkere

85 TL

Cielo Pinot Grigio Blush IGT, Delle Venezie-Italy

80 TL

Diyabetik ve alerjik rahatsızlığınızdan korunmak için yiyecek ürünlerinin içeriği hakkında mutfak şefi veya
restaurant yöneticisinden bilgi alınız. Belirtilen fiyatlar Türk Lirası’dır (TL).
Apply to chef or restaurant manager to be informed about all food ingredient of meals to protect yourself any
unexpected or allergic diseases. Prices are in Turkish Lira (TL).

ROZE ŞARAPLAR / ROSE WINES

Şişe
Bottle

Terra Kalecik Karası Roze

420 TL

Cielo Pinot Grigio Blush IGT, Delle Venezie-Italy

480 TL

Côte de Provence

600 TL

Burunda taze ahududu, pamuk şekeri, portakal çiçeği, taze çilek aromalarına
sahiptir; damakta zengin kırmızı meyve aromaları sunan uzun bitişli bir şaraptır.
It has fresh strawberry and raspberry, orange blossom, cotton candy aromas on the
nose; rich red fruit flavors and long finish on the palate.
Açık pembe renginde, taze meyve aromaları ve diri asidite, yumuşak bitişli.
Light pink colored, fresh berries and acidity, smooth finish. Moncigale Blush Cinsault, Grenache, Syrah.
Kuru dut, kuru incir, tatlı baharatlar ve tütün notlarıyla harmanlanmış, diri asiditesiyle iyi
dengelenmiş, uzun.
Complex with raisin, mulberry, dried fig, sweet spice and tobacco notes, well balanced acidity, full
bodied and

KIRMIZI ŞARAPLAR / RED WINES
Terra Öküzgözü

400 TL

Terra Kalecik Karası

400 TL

Kayra Buzbağ Rezerv Öküzgözü-Boğazkere

530 TL

Kayra Vintage Öküzgözü

550 TL

Kayra Versus Syrah-Viognier

590 TL

Burunda böğürtlen, koyu renkli yabani meyveler ve meşe fıçıda beklediği süre içerisinde kazandığı
tarçın, çikolata ve füme meşe kokularına sahiptir. Damakta güçlü ve dengeli tanenlere sahip uzun
bitişli bu şarap, yoğun frenk üzümü ve erik aromalarını taşır.
It has blackberry and black fruits, cinnamon, chocolate, smoked oak aromas due to ageing in the
oak barrel, on the nose; high acidity, balanced tannins and long finish and intense redcurrant and
plum aromas on the palate.
Burunda karabiber, ardıç ağacı, yasemin, beyaz ve kırmızı dut aromalarına sahip; damakta
yumuşaktır.
It has blackpepper, juniper, jasmine, white and red mulberries aromas on the nose; soft on the
palate.
Burunda kızarmış ekmek, vişne, kuru erik ve sedir ağacı aromalarına sahip; damakta olgun
tanenleri ile vişne ve kırmızı orman meyvelerinin yoğun olarak hissedildiği dolgun gövdeli bir
şaraptır. 24 ay dinlendirildiği Fransız meşe fıçılardan gelen vanilya aromalarına sahiptir.
It has toasted bread, sour cherry, dry prune and cedar wood aromas on the nose; sour cherry and
red fruit aromas with mature tannins on the palate. It has vanilla and other French oak aromas due
to 24 months of ageing.
Burunda füme, kahve çekirdeği, siyah erik, orman meyveleri; damakta orta asitlikte,
kiraz ve kırmızı orman meyveleri aromalarına sahiptir. Yumuşak tanenleri ile dolgun gövdeli ve
uzun bitişlidir.
It has coffee bean , black plum , forest fruit aromas on the nose; medium acidity, cherry
and red fruit aromas, soft tannins on the palate. It is full-bodied with matured tannins and long
finish.
Burunda kırmızı meyve, çok yoğun siyah çikolata, karamel, meyan kökü, çiçek ve deri aromalarına;
damakta dolgun gövdeli belirgin tanenleri, çikolata, kahve, meyan kökü aromalarının yanında
baharat notlarına sahiptir.
It has red fruit, intense dark chocolate, caramel, licorice, flower and leather aromas on the nose; it
is full-bodied, distinct integrated tannins with chocolate, coffee, licorice aromas and spice notes
on the palate.

Diyabetik ve alerjik rahatsızlığınızdan korunmak için yiyecek ürünlerinin içeriği hakkında mutfak şefi veya
restaurant yöneticisinden bilgi alınız. Belirtilen fiyatlar Türk Lirası’dır (TL).
Apply to chef or restaurant manager to be informed about all food ingredient of meals to protect yourself any
unexpected or allergic diseases. Prices are in Turkish Lira (TL).

Şişe
Bottle
Kayra Versus Dedeçeşme Blend

590 TL

Villa Doluca

300 TL

Pamukkale Diamond

460 TL

Kavaklıdere, “Selection”, Öküzgözü-Boğazkere

610 TL

Dlc Kalecik Karası

590 TL

Doluca, “Sarafin”, Syrah

620 TL

Doluca “Sarafin” Cabernet

630 TL

Doluca, “Sarafin”, Merlot

620 TL

Dlc Grenache

400 TL

Dlc Öküzgözü

470 TL

Burunda olgun kiraz, koyu kırmızı gül, bitter çikolata, siyah zeytin, karabiber, kurutulmuş otlar, acı
badem, vanilya ve kavrulmuş meşe aromaları. Damakta tatlı siyah meyveler, yenibahar, rezene ve
tatlı karamel. Finalde ise asidite ve tanen dengesi, şarabın tüm gövdesini ve zenginliğini hissettirir.
On the nose aromas of dark cherry, deep red rose, dark chocolate, black olive, black pepper, dried
thyme, bitter almond, vanilla and toasty oak notes. On the palate sweet dark fruits, minerals,
allspice and fennel sweet caramel. Low acidity gives full body, richness and tannin.
Taze ve kolay içimli, egzotik meyve ve çiçeksi aromalı.
Fresh and easy to drink with flower and egzotic fruit flavors.
Taze meyve, kiraz, frenk üzümü ve böğürtlen kokuları, güçlü, gövdeli ve eskitilmeye elverişli.
Fresh fruit, cherry, currant and blackberry flavor, Strong bodied and suitable for aging.
Kuru incir ve erik aromalarına sahip, güçlü, gövdeli, dengeli ve uzun.
Complex with dried fig and plum, toasty aromas; powerful, fullbodied, well-balanced and long.
Güçlü, taneli ve gövdeli bu şarap, olgun kiraz ve kırmızı erik tatları.
Strong and full body, elegant tannin effect on the palate ripe cherry and red plum flavors are
characteristics.
Güçlü, dengeli, meyvemsi ve yuvarlak, karanfil ve ahududu aromaları.
Well-balanced, fruity and round rich, gillyfl ower and raspberry Aromas.
Güçlü gövdeli, yıllandırmaya elverişli, kırmızı meyve ve vanilya aromalı.
Full-bodied, suitable for aging, in red fruits and vanilla flavor.
Zengin meyve ve vanilya aromaları ile dengeli.
Rich fruity and vanilla flavor with well balanced.
Gövdeli, iyi dengeli, kırmızı meyve aromaları ve yumuşak.
Very well balanced, fine and red fruits fl avors and soft.
Vişne, mürdüm eriği ve kırmızı meyve aromaları. Dengeli, yuvarlak ve orta gövdeli.
Sourcherry and redberry aromas. Well balanced and medium bodied,

Diyabetik ve alerjik rahatsızlığınızdan korunmak için yiyecek ürünlerinin içeriği hakkında mutfak şefi veya
restaurant yöneticisinden bilgi alınız. Belirtilen fiyatlar Türk Lirası’dır (TL).
Apply to chef or restaurant manager to be informed about all food ingredient of meals to protect yourself any
unexpected or allergic diseases. Prices are in Turkish Lira (TL).

