LA CARNE e IL PESCE
Et ve Balık

EKŞİ MAYALI EKMEK, TAZE MAKARNA VE EV YAPIMI TAZE PEYNİR ÇEŞİTLERİNİN
GÜNLÜK OLARAK EATALY’DE ÜRETİLDİĞİNİ BİLİYOR MUYDUNUZ?

GLI stuzzıchını

LA MOZZARELLA

İtalyan atıştırmalıklar

Ev yapımı taze mozzarella çeşitleri

PANZANELLA

¨ 19

NODINI E MELANZANE

¨ 29

PEPERONI all’INSALATA

¨ 19

STRACCIATELLA

¨ 35

¨ 22

CAPRESE di BUFALA

¨ 38

¨ 22

BURRATINA (150 gr)

¨ 38

Toscana usulü domates, kırmızı soğan
ekmek ve sirkeli salata
Közlenmiş kırmızı biber, kapari, zeytin,
sarımsak ve fesleğenli zeytinyağı
CAPONATA di MELANZANE

Tatlı-ekşi domates soslu kızarmış patlıcan
küpleri, zeytin, kapari ve kereviz sapı

FRITTELLE di ZUCCHINE

Kızarmış kabak topları, rokalı yoğurt sos
ve taze baharatlar

Ev yapımı “nodini” mozzarella,
marine patlıcan ve çeri domates
Ev yapımı stracciatella peyniri,
çeri domates ve taze fesleğen
Ev yapımı manda sütü mozzarella, salkım
domates ve ev yapımı pesto sos
Ev yapımı burratina peyniri yanında
çeri domates, fesleğen ve ev yapımı
pesto sos

GLI ANTIPASTI

İtalya’nın en lezzetli yöresel başlangıçları
BRUSCHETTA

¨ 18

CARPACCIO di POLIPO

¨ 64

ZUPPA di POMODORO

¨ 19

PROSCIUTTO CRUDO e MOZZARELLA

¨ 64

GRANDE SAFO

¨ 79

Kızarmış rustik ekmek, domates, zeytin, kapari,
kekik, sarımsak, sirke ve karışık yeşil salata
Fırınlanmış domates çorbası üzerinde
ricotta peyniri ve pesto sos

¨ 39

IL CARPACCIO

İnce dilimlenmiş dana eti, roka,
parmesan peyniri ve zeytinyağı-limon
BRESAOLA, MOZZARELLA e CARCIOFI ¨ 43

Bresaola, roka, ev yapımı manda sütü mozzarella
ve enginar

Ahtapot carpaccio, kereviz ve zeytinyağında
marine edilmiş domates
Ev yapımı manda sütü mozzarella, ince
dilimlenmiş prosciutto crudo di Parma ve
karışık yeşil salata

İtalyan şarküteri ve peynir tabağı: Prosciutto di Parma,
mortadella, prosciutto cotto, isli scamorza peyniri,
asiago peyniri, sade grissini ve armut

PIZZETTE

Yağda kızarmış İtalyan “pişi”
MARGHERITA

¨ 22

FUMÉ

¨ 29

PANZEROTTI

¨ 25

PARMA

¨ 34

BUFALA

¨ 26

Domates sos, ev yapımı fior di latte
mozzarella ve fesleğen
Domates sos, ev yapımı fior di latte
mozzarella ve fesleğenli kapalı pizzette
Çeri domates, ev yapımı manda sütü
mozzarella ve roka

Domates sos, dana füme, roka ve
parmesan peyniri
Ev yapımı stracciatella peyniri, prosciutto
di Parma ve çeri domates

ne satıyorsak onu pişiriyoruz, ne pişiriyorsak onu satıyoruz
HERHANGİ BİR alerjİ veya dİyet KISITLAMANIZ VARSA LÜTFEN SERVİS PERSONELİNİZE BİLDİRİNİZ. ÇIĞ VEYA AZ PİŞMİŞ YUMURTA, ET, TAVUK, DENİZ ÜRÜNLERİ VE
KABUKLU DENİZ ÜRÜNLERİ TÜKETİMİ GIDA KAYNAKLI HASTALIK RİSKİNİ ARTTIRABİLİR.

LA CARNE
İtalyan usulü et yemekleri
POLPETTE NAPOLETANE

¨ 39

“GIOTTO” l’HAMBURGERIA di EATALY

¨ 39

POLLO al LIMONE

¨ 49

FILETTO di MANZO

¨ 79

GUANCIA di MANZO

¨ 79

BISTECCA di MANZO

¨ 79

OSSOBUCO di MANZO alla MILANESE

¨ 89

TAGLIATA di MANZO

¨ 69

Napoli usulü köfte: Ev yapımı mozzarella peyniri dolgulu köfte, San Marzano domates sosu,
sarımsaklı kıtır focaccia ekmeği, kumpir patates ve Modena balzamik sirkeli karışık yeşillik
Eataly Hamburgeri: Hamburger, pişmiş soğan ile tütsülenmiş scamorza peyniri, kumpir
patates, ev yapımı ketçap ve Modena balzamik sirkeli karışık yeşillik
Limonlu ızgara tavuk: Limonlu tavuk göğüs veya kalça, “Roma” usulü renkli biber
ve taze baharatlı zeytinyağlı patates ezmesi
Lokum: Izgara dana bonfile, stracciatella peyniri dolgulu kumpir patates, Modena balzamik
sirkeli karışık yeşillik

Dana yanak: Cenova usulü 36 saat pişmiş dana yanak ve taze patates
Antrikot: 55 °C vakumla pişirilmiş antrikot, stracciatella peyniri dolgulu kumpir patates,
Modena balzamik sirkeli karışık yeşillik
Milano usulü dana incik ve risotto: Dana incikli et yemeği, safranlı risotto ve
cremolata sosu (maydanoz, sarımsak ve limon kabuğu)
Dilimlenmiş bonfile: Bonfile, roka salatası, parmesan ve balzamik sirke

Yaz Lezzeti
TAGLIATA
di MANZO

DRY AGED

21 ile 28 gün arasında dinlendirilmiştir.
COSTATA di MANZO (450 gr)

¨ 105

FIORENTINA alla BRACE (450 gr)

¨ 105

Dallas steak: Izgara dana pirzola, stracciatella peyniri dolgulu kumpir patates,
Modena balzamik sirkeli karışık yeşillik
T-bone: Izgara T-bone, stracciatella peyniri dolgulu kumpir patates, Modena balzamik
sirkeli karışık yeşillik

l’AGNELLO

İtalyan usulü kuzu yemekleri
¨ 105

COSTOLETTE di AGNELLO

Kuzu pirzola: Biberiyeli kuzu pirzola, naneli bezelye püresi, enginar salatası
SPALLA di AGNELLO

Kuzu kol ve siyez buğdaylı risotto: 24 saat pişmiş “chianti” soslu kuzu kol,
siyez buğdaylı, baklalı, kurutulmuş domatesli, pecorino peynirli risotto
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ALKOL İÇERİR

ne satıyorsak onu pişiriyoruz, ne pişiriyorsak onu satıyoruz
HERHANGİ BİR alerjİ veya dİyet KISITLAMANIZ VARSA LÜTFEN SERVİS PERSONELİNİZE BİLDİRİNİZ. ÇIĞ VEYA AZ PİŞMİŞ YUMURTA, ET, TAVUK, DENİZ ÜRÜNLERİ VE
KABUKLU DENİZ ÜRÜNLERİ TÜKETİMİ GIDA KAYNAKLI HASTALIK RİSKİNİ ARTTIRABİLİR.

IL PESCE
İtanya’nın en lezzetli tarifleriyle balık yemekleri
CALAMARETTI SPILLO FRITTI

¨ 46

CALAMARO RIPIENO

¨ 54

ZUPPA di PESCE

¨ 55

SALMONE all’ARANCIA

¨ 65

BRANZINO all’ACQUA PAZZA

¨ 65

ORATA al CARTOCCIO

¨ 76

Bebek kalamar: Kızarmış bebek kalamar, sarımsaklı “bagna cauda” sosu
Kalamar dolması: Ispanaklı kalamar dolması ve sarımsaklı siyah pirinç salatası
Deniz mahsulleri çorbası: Karides, kalamar, levrek, çeri domates ve patates
Norveç somonu: Portakal soslu ızgara Norveç somonu, patates salatası,
çeri domates ve roka
Şarap soslu levrek: Domates, maydanoz ve beyaz şarap ile pişirilen “acqua pazza”
usulü levrek
Kağıtta çipura: Kağıtta pişmiş deniz çipurası, patates, kırmızı soğan,
domates, kapari ve limon
REALE di PESCE

Balık ve deniz mahsulleri tabağı: Portakal soslu ızgara Norveç somonu,
ızgara levrek, kızarmış kalamar ve kızarmış kabak
(üç katlı servis)
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TAGLIOLINI alla PORTOFINO con RICOTTA

¨ 43

FETTUCCINE ai FRUTTI di MARE

¨ 64

RISOTTO ai FRUTTI di MARE

¨ 69

Portofino usulü tagliolini makarna, ev yapımı ricotta peyniri, domates sosu ve pesto sosu

Ev yapımı fettuccine makarna, karışık deniz mahsülleri çeri domates ve maydanoz
Domates ve beyaz şarap ile pişirilen karışık deniz mahsüllü risotto

LE ınsalate

İtalya’nın en lezzetli sağlıklı salataları

INSALATA di EATALY

Eataly salatası, ızgara sebze, çeri domates
RUCOLA, POMODORINI e SEDANO

¨ 24

¨ 32

¨ 38

parmesan / mozzarella / ızgara scamorza
nodini

¨ 29

Roka salatası, çeri domates, kereviz sapı
POLLO e QUINOA

¨ 39

INSALATA di RUCOLA, GRANA e CARCIOFI

¨ 39

SPIEDINI di SALMONE

¨ 44

LEGUMI e BRANZINO

¨ 44

STRACCETTI di MANZO

¨ 44

Izgara tavuk, kinoa, mevsim yeşillikleri, domates

Roka, taze enginar ve 18 aylık Grana Padano peyniri
Izgara somon şiş, mevsim yeşillikleri, çeri domates
Levrekli karışık bakliyat salatası

Roka, sotelenmiş parça et, çeri domates, parmesan peyniri ve balzamik sirke
ALKOL İÇERİR

ne satıyorsak onu pişiriyoruz, ne pişiriyorsak onu satıyoruz
HERHANGİ BİR alerjİ veya dİyet KISITLAMANIZ VARSA LÜTFEN SERVİS PERSONELİNİZE BİLDİRİNİZ. ÇIĞ VEYA AZ PİŞMİŞ YUMURTA, ET, TAVUK, DENİZ ÜRÜNLERİ VE
KABUKLU DENİZ ÜRÜNLERİ TÜKETİMİ GIDA KAYNAKLI HASTALIK RİSKİNİ ARTTIRABİLİR.

