
Fiyatlarımız TL biriminden olup, KDV dahildir / All prices are expressed in TL and inclusive of VAT   

  v – vejetaryen / vegetarian, özel imzalı yemeğimiz  / signature dish 
 

Gazebo Yemek Menüsü / the Gazebo Lounge Dining  
 

Her gün öğlen 12:00’den gece yarısına kadar Available daily from 12:00 am to midnight  
 

“Minestrone” Çorbası, havuç, kereviz, zeytinyağı, fesleğen sos, sebze suyu ile  (v)                                 45 
Minestrone di Verdure, carrots, celery, olive oil, pesto, vegetable broth  
 

Avokado ve Kavunlu “Gazpacho” Soğuk Çorba, tavada pişmiş limon kıtırlı deniz tarağı ile (v)             45 
Cold Avocado and Melon “Gazpacho” Soup, crispy lime pan fried sea scallops (v) 
                                                                                                                                 
Kızarmış “Burratta” Peyniri ve “Panzanella” Salatası, füme pancarlı balzamik sosu ile (v)                     45 
Fried Burratta Cheese and Panzanella Salad, smoked beetroot balsamic sauce 
 

Thai Usulü Tavada Kızarmış Bonfile ve Sebze Salatası, kuşkonmaz tempura, biberli fıstık sosu ile      75 
Thai Stir-Fry Beef and Vegetable Salad, asparagus tempura with chili-peanut sauce                             
 

Klasik Sezar salatası, Classic Caesar salad (v) 40       

Izgara tavuklu, with grilled chicken    45      Füme somonlu, with smoked salmon             65 
Dana etli, with beef strips                                                                                                                                                                     75               İskenderun karidesli, with İskenderun prawns                        100   
 

Kulüp Sandviç                                                                                                                 
kızarmış beyaz veya kahverengi tost ekmeği, domates, kıvırcık,                                                                  85 
haşlanmış yumurta, mayonez, dilimlenmiş tavuk göğsü ve dana kaburgası eti,  
seçiminize göre patates kızartması veya karışık salata ile 
Club Sandwich 
toasted white or brown bread, tomato, lettuce, boiled egg, mayonnaise,  
sliced chicken breast and beef bacon with your choice of French fries or mixed salad 
 

“Focaccia” Ekmeğinde Istakozlu Sandviç                                                                                                          145 
anason, domates ve rokalı çeşni, dereotlu tartar sos, patates kızartması veya karışık salata  
Focaccia Bread Sandwich with “Maine Lobster”  
fennel, tomato, arugula relish, dill “tartar” sauce, French fries or mixed salad 
 

Çırağan Usulü Özel Kasap Dana Burger           90 
turp salatası, çedar peyniri, avokado “salsa” sosu, biber turşusu, soğan halkası ve patates kızartması                                                                               
Çırağan Premium Butcher Beef Burger  
turnip salad, cheddar cheese, chili vegetable avocado salsa, pepper pickled, onion rings, French fries 
 

Zırhla Doğranmış Tavuk Izgara Sarması                                                                                                              50  
nar ekşili ve yoğurtlu semizotu salatası, ev yapımı patates kızartması ile 
Chopped Chicken Wrapped 
pomegranate sour, yoghurt purslane salad with homemade fries           
 

Vejetaryan Dürüm, avocado püresi, nohut, siyah zeytin ve humus ile                                                       45 
Vegetarian Wrap, mashed avocado, chickpeas, black olives and hummus dip (v) 
 

Zencefil Marineli Somon, “sushi” pirinci ve Hindistan cevizi sütü köpüğü ile                                                   65 
Salmon and Ginger, sushi rice, coconut foam and garden greens                                         
 

“Chermoula” ile Marine Edilmiş Izgara İskenderun Karidesi, “romesco” sos ve kıtır tatlı patates     100 
Chermoula Marinated Grilled İskenderun Prawns, romesco sauce with crispy sweet potatoes       
 

Karışık Yaz Bahçe Salatası (v)                                                                                                                                   45 
Summer Mix Garden Salad  
 

“Tortiglioni”, “Penne” veya Spagetti Makarna, domates, bolonez veya “carbonara” sosu ile              55 
Tortiglioni, Penne or Spaghetti Pasta, tomato, bolognaise or carbonara sauce   
 

Şefimizin Özel İmzalı Yemeği / Our Chef’s Signature Dish  
 

Çırağan Sarayı Usulü Simit Sandviç ve Izgara Bonfile                                                                                      90 
zahter salatası  sumaklı cacık, patates kızartması ile                                                                                                                                                        
Çırağan Palace Simit Sandwich and Grilled Steak 
 Zahter Salad, Sumac “tzatziki” with French fries      

 
 

                                                                        



Fiyatlarımız TL biriminden olup, KDV dahildir / All prices are expressed in TL and inclusive of VAT   

  v – vejetaryen / vegetarian, özel imzalı yemeğimiz  / signature dish 
 

Pastalar / The Cakes                                                                                            30 
 

Hindistan cevizli piramit pasta ve limon kreması, üçgen çikolata ile  
Coconut pyramid cake, coconut milk, coconut dacquoise and lemon cream, milk chocolate triangle            
   

Mevsim meyveli tart, badem kreması ve orman meyveleri ile 
Summer fruit frangipane tart, almond cream and berries 
 

Çırağanın 25.yıl pastası, çikolatalı ve vişneli pasta   
Çırağan 25.years cake, chocolate and cherry cake 
 

Klasik Çırağan “cheesecake”, peynirli krema ve bisküvi kıtırları 
Classic Çırağan cheesecake, light cheese cream, crunchy biscuit 
 

Gianduja bitter çikolatalı tart, altın yaprağı ile  
Gianduja bitter chocolate tart, gold leave 
 

Kayısılı pasta, fıstıklı bisküvi, kayısı musu ve çikolata kreması ile 
Apricot lovers, pistachio biscuit, apricot compote and chocolate cream 
 

Ruby pastası, bademli kek, orman meyveleri jölesi ve “mascarpone” peynirli krema ile 
Ruby cake, almond sponge, berry jelly and mascarpone cream 
 

“Exode” pastası,  cevizli kek, sütlü çikolatalı mus ve ahududu kreması 
Exode cake, walnut sponge, milk chocolate mousse, rasberry cream  
 

İtalyan bezesiyle kaplı beyaz çikolatalı ve limon kremalı pasta 
White chocolate and lemon cream with Itailian meringue 
 

Vanilyalı “panna cotta”, orman meyveleri ve beze ile 
Vanilla panna cotta, berry ragout and meringue  
 

2014 yılının Kempinski tatlısı ödülünü kazanmıştır   

Muz ve vanilya kreması, mango ve cennet meyveli mus, hindistan cevizli “dacquoise” keki ile  

Kempinski Dessert of the year 2014 
Banana and vanilla cream, mango and passion fruit mousse with coconut dacquoise sponge 
 

Glutensiz “Tuliss” pastası             
Tuliss Cake “Gluten free” 
 

Ev yapımı kurabiyeler ve çikolatalar                                                                               Bir adet / per piece     
Servis personelinden günün seçimini öğrenebilirsiniz                                                                                         4 
   

Home-made cookies and chocolates 
Please ask your waiter for today’s selection  
 

Dondurma ve Sorbeler / Ice Cream and Sorbet                          Bir Top / Per Scop 

Sorbeler – Limonlu, Vişneli, Çarkifelek Meyveli, Kavunlu, Mangolu, Ahududulu                                         10                                                  
Sorbet –    Lemon, Cherry, Passion Fruit, Melon, Mango, Raspberry  
 

Dondurmalar – Antep Fıstığı, Erikli ve Fındıklı, Çilek, Çikolatalı, Karamelli, Vanilyalı                  10           

Ice cream – Antep Pistachio, Plum and Nut, Strawberry, Chocolate, Caramel, Vanilla                                      
 

Dondurma Tasarımları Ice Cream Creations               
  

Çırağan Sarayı                                                                                                                                                          25 
Çikolatalı, fıstıklı ve vanilyalı dondurma, Türk kahvesi kıtırları, krem şanti ile 
Çırağan Palace                                                                                                                                                             
Chocolate, pistachio & vanilla ice cream, Turkish coffee crisps with whipped cream 
 

Kup ‘Romanoff’                                                                                                                                                        25 
Marine edilmiş çilek, vanilya ve çilekli yoğurtlu dondurma ile 
Cup Romanoff’                                                                                                                                                    
Vanilla ice cream, marinated fresh strawberries, whipped cream and strawberry coulis 
 

Çay Saatimiz her gün öğleden sonra 15:00- 17:00 saatleri arasındadır. 
Çay saati  menümüz ile 1 bardak ‘Altın Köpük’ eşliğinde ev yapımı hamur işleri,  

sandviç ve sconesların yanı sıra lezzet dolu mini sıcak kanepeler ve tatlı  çeşitlerimiz ile birlikte,  
geniş seçeneklere sahip olan ‘Ronnefeldt’ yaprak çay çeşitleri  

ve Barista ödüllü ekibimiz tarafından hazırlanan kahve spesiyalitelerinin tadını çıkarabilirsiniz. 
Daily Afternoon High Tea from 15:00 to 17:00 

Accompanied by a glass of ‘Altın Köpük’, sparkling wine, enjoy a selection of homemade afternoon tea 
pastries, sandwiches & scones with hot mini canapés & desserts 

 Along a wide selection of lose tea by ‘Ronnefeldt’ & coffee specialties  
Prepared by our award winning team of Baristas. 

100 TL 


