SOYUQ QƏLYANALTILAR
ŞƏKİ SÜZMƏSİ

23

Şüyüdlü ənənəvi süd məhsulu

KÜKÜ

41

Assorti meyvə və tərəvəz turşuları

50

Göyərti və qozla ənənəvi omlet

BADIMCAN LƏVƏNGİSİ

EV ŞORABALARI

TƏRƏVƏZ BUKETİ

55

Təzə göyərti, pomidor, xiyar, yaşıl bibər, turp və soğan

45

QARA KÜRÜ (50 QRAM)

615

Qızardılmış badımcan, qoz, soğan, gavalı sousu içlikli

BADIMCAN MƏZƏSİ
TOYUQ LƏVƏNGİSİ

50

40

Qızardılmış badımcan, qırmızı bibər sousu ilə verilir

Toyuq döş ətindən rulet, qoz, soğan, gavalı sousu içlikli

BADIMCAN KÜRÜSÜ
AZƏRBAYCAN PENDİRLƏRİNDƏN ASSORTİ

58

Azərbaycan pendir çeşidləri

Qrildə bişmiş və ət maşınında çəkilmiş badımcan,

bolqar bibəri, pomidor, göyərti, soğan və sarımsaq,
evdə hazırlanmış kərə yağı ilə verilir

TOYUQ PAŞTETİ

İSTİ QƏLYANALTILAR
GÜRZƏ

67

BAKI QUTABI

Qaynadılmış və ya qızardılmış verilir

Aypara formalı nazik xəmir:

99

Sobada hazırlanmış bütöv kütüm balığı.
Qoz, soğan və gavalı sousu içlikli

CÜCƏ LƏVƏNGİ

47

Ev üsulu ilə hazırlanmış toyuq ciyərindən paştet

Quzu qiyməsi içlikli xəmir.

TIXSIZ KÜTÜM LƏVƏNGİSİ

38

90

ƏTLƏ

12

PENDİRLƏ

12

GÖYƏRTİ İLƏ

12

BALQABAQLA

12

Sobada hazırlanmış bütöv kənd cücəsi.
Qoz, soğan və gavalı sousu içlikli

POMİDORYUMURTA

59

Bakı pomidoru ilə zəif odda
hazırlanan ənənəvi bişmiş omlet

Qida allergiyasından əziyyət çəkən və xüsusi pəhriz tələbləri olan şəxslər menecerə müraciət edə və hər bir yeməyin inqrediyentləri haqqında məlumat ala bilərlər.
Menyuda qiymətlər dirhəmi ilə verilmişdir və qiymətlərə ədv daxildir.

SALATLAR
Azərbaycan tərəvəz və göyərtiləri parlaq dadı
və unikal ətri ilə məşhurdur

KABAB SALATI

70

TOYUQ SALATI

61

Marinə edilmiş mal əti manqalda qızardılır,

Marinə edilmiş döş əti, manqalda qızardılır,

tərəvəz və göyərti ilə qarışdırılır və nar sousu ilə verilir

meyvə və tərəvəz qarışımı ilə və portağal sousu ilə verilir

MANQAL SALATI

63

KEÇİ PENDİRİ İLƏ SALAT

Qrildə hazırlanmış doğranmış badımcan,

Doğranmış pomidorlar,təzə göyərti və keçi pendiri

şirin bibər, pomidor, göyərti, sarımsaq, zeytun yağı

qurudulmuş çörəkdə urvalanmış, zeytun yağı və

64

gavalı sousu ilə verilir

ÇOBAN SALATI

63

Doğranmış pomidor, xiyar, soğan və təzə göyərti,

54

Toyuq pətənəyi, xiyar, qarışıq salat, çerri pomidorları,

zeytun yağı və limon suyu ilə

BAKI POMİDORLARINDAN SALAT

İSTİ SALAT
şam qozası toxumları və vineqret üçün sous

70

Doğranmış təzə pomidor, qırmızı soğan,

OLİVYE SALATI

64

Xırda doğranmış dana əti, yaşıl noxud, doğranmış yerkökü,

albalı və zoğal sousu

kartof, xiyar, yumurta, əlavə edilmiş yoqurt sousu

NARLI TƏRƏVƏZ SALATI

64

Yoqurt sousu əlavə edilmiş təzə pomidor, xiyar
nar, turp və şüyüd

QARNİRLƏR

SACÜSTÜ
Sacda hazırlanmış yemək. Soğan, badımcan,

EVSAYAĞI KARTOF

31

BİŞİRİLMİŞ TƏRƏVƏZLƏR

31

DÜYÜ

31

QRİLDƏ HAZIRLANMIŞ TƏRƏVƏZLƏR

41

KARTOF ƏZMƏSİ

31

KARTOF FRİ

31

pomidor, kartof və bolqar bibəri ilə verilir.

TOYUQ ƏTİ SACI

170

NƏRƏ BALIĞI SACI

319

QUZU ƏTİ SACI

180

DANA ƏTİ SACI

180

Qida allergiyasından əziyyət çəkən və xüsusi pəhriz tələbləri olan şəxslər menecerə müraciət edə və hər bir yeməyin inqrediyentləri haqqında məlumat ala bilərlər.
Menyuda qiymətlər dirhəmi ilə verilmişdir və qiymətlərə ədv daxildir.

ŞORBALAR

AZƏRBAYCAN PLOVU

Bütün şorbalarımız ənənəvi qədim reseptlər əsasında

Zəfəranla hazırlanmış düyü, quru meyvələrlə verilir

hazırlanır və evsayağı təqdim edilir

DOVĞA

42

TURŞUQOVURMA PLOVU

106

Qoyun əti, soğan, şabalıd və quru gavalı

Ev qatığı ilə hazırlanmış, göyərti, yumurta,
noxud və düyü ilə şorba. Soyuq və ya isti verilir.

DOĞRAMAC

SƏBZİ
31

Qatıqdan hazırlanmış xırda doğranmış göyərti

59

ALBALI PLOVU

106

Qızardılmış toyuq, albalı, soğan

ətindən balaca küftələr nazik kəsilmiş xəmirlə

50

Qırmızı mərci, soğan, kök, pomidor

TOYUQ ŞORBASI

106

Toyuq ətindən balaca küftələr, ördək əti, qoz, gavalı

Toyuq bulyonunda hazırlanmış və toyuq

MƏRCİ ŞORBASI

Qoyun əti doğranmış qarışıq göyərti ilə

FİSİNCAN

və xiyarla sərinləşdirici soyuq şorba

ƏRİŞTƏ

106

ŞAH PLOV

165

Xırtxırtlı yağlı xəmir içində düyü, quzu əti,
şabalıd və quru gavalı

49

Toyuq bulyonu, toyuq döş əti, kök, soğan, yağ və kartof

DÖŞƏMƏ PLOV

106

Toyuq, şabalıd, qoz, soğan, zirinc,
sumax və kişmiş qarışığı

DÜŞBƏRƏ

59
TOYUQ ÇIĞIRTMALI PLOV

Yağla toyuq bulyonunda hazırlanmış xəmirə
bükülmüş quzu qiyməsi ilə ənənəvi Azərbaycan şorbası.

Soğan ilə qızardılmış və yumurta

Sirkə və quru nanə ilə verilir

əlavə edilmiş kənd toyuğu

KÜFTƏ - BOZBAŞ

106

TƏNDİR

80

Quzu ətindən balaca küftələr, noxud, zəfəran və

Bütün yeməklər ənənəvi saxsı təndirdə taxta

kartofla ət bulyonunda hazırlanmış ənənəvi şorba

kömür üzərində bişirilir

CÜCƏ

159

Saxsı küpdə quzu əti bulyonunda hazırlanmış

DANA SƏBƏTİ

515

quzu əti, quzu quyruğu, noxud, şabalıd və

TƏNDİRDƏ MAL ƏTİ

695

QUZU QABIRĞALAR

524

QUZU KÜRƏYİ

315

BÜTÖV QUZU

1500

TOMAHAWK

640

RİBAY

375

ŞƏKİ PİTİSİ

quru gavalı ilə milli şorba

80

Qida allergiyasından əziyyət çəkən və xüsusi pəhriz tələbləri olan şəxslər menecerə müraciət edə və hər bir yeməyin inqrediyentləri haqqında məlumat ala bilərlər.
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KABABLAR VƏ MANQALDA HAZIRLANMIŞ DİGƏR YEMƏKLƏR
Bütün yeməklər ənənəvi kabab şişlərində manqal üzərində hazırlanır, pomidor, bibər, soğan və təzə göyərti ilə verilir

DANA BASDIRMASI

105

Marinə olunmuş dana əti, kəklik otu ilə

QUZU QABIRĞALARI

BAKISAYAĞI ROLLAR

105

Süddə marinə olunmuş mal ətinə bükülmüş quyruq

105

QIZARDILMIŞ KÜR VƏ

91

ARAZ ÇAY BALIQLARI
QUZU KABABI

105

LÜLƏ KABAB

112

KARTOF LÜLƏ

48

Quyruqla kartof əzməsi kababı

TOYUQ LÜLƏSİ

Kütüm və ya alabalıq, narşərabla verilir

QIZILBALIQ KABABI

127

Kartof əzməsi və narşərabla verilir

KARTOF QUYRUQLA

52

İncə dilimlənmiş quyruq ilə qızardılmış kartof

105

Toyuq ətindən ve quzu quyruğundan hazırlanmış qiymə

MANQAL QOVURMA
Manqalda hazırlanmış marinə olunmuş sümüksüz ət qrildə
hazırlanmış tərəvəzlər və sarımsaqla verilir

ALBALILI LÜLƏ KABAB

112

Quzu əti, toyuq və albalıdan hazırlanmış qiymə.
Albalı - Laym sousu ilə verilir

TOYUQ KABABI

DANA

138

QUZU

127

TOYUQ

116

105

Toyuq tikələri ilə assorti

CÜCƏ TURŞ SOUSDA

91

Sümükləri çıxarılmış toyuq, qarğıdalı və nar sousu ilə

XƏZƏR DƏNİZİ NƏRƏ

215

BALIĞINDAN KABAB
Narşərabla verilir

XAN KABABI

105

Quzu qarnına bükülmüş xırda doğranmış quzu qaraciyəri

Qida allergiyasından əziyyət çəkən və xüsusi pəhriz tələbləri olan şəxslər menecerə müraciət edə və hər bir yeməyin inqrediyentləri haqqında məlumat ala bilərlər.
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İSTİ YEMƏKLƏR
AZƏRBAYCAN DOLMASI

101

NƏRƏ BALIĞI SIRDAĞI

Yumşaq üzüm yarpaqlarına bükülmüş quzu qiyməsi,

Vam odda hazırlanmış nərə balığı, çerri pomidorları,

keşniş və təzə nanə ilə

cəfəri və sarımsaqla

ÜÇ BACI DOLMASI

101

XƏNGƏL

Dana əti qiyməsi, quyruq, reyhan və nanə

Yarpaq kimi kəsilmiş xəmir qızardılmış quzu əti

içlikli badımcan, pomidor və bolqar bibəri

qiyməsi və soğanla

CIZ - BIZ

91

BADIMCAN VƏ ƏT SIRDAĞI

Xüsusi tavada quzu piyində qızardılmış

Zəif odda bişmiş badımcan, dana əti, pomidor,

quzu içalatı kartofla

cəfəri və sarımsaq

QUZU BUĞLAMA

101

102

123

128

Kartof və cəfəri ilə zəif odda bişmiş dana əti

Vam odda hazırlanmış quzu budu tərəvəzlərlə

DANA ŞABALID VƏ GAVALI İLƏ

EV ÜSULLU ƏT SOUSU

213

208

QAZAN KABAB

139

Tavada qızardılmış ət tikələri, kartof və soğan,

Xırtxırtlı xəmirdə bişirilmiş albuxara, soğan,

seçiminizə uyğun olaraq quzu və ya dana əti ilə verilir

quru gavalı, turş zoğal sousu ilə qızardılmış dana əti.
Təzə nar və göyərti ilə verilir.

TOYUQ QOVURMASI

112

LİMON SOUSUNDA CAN ƏTİ

155

101

Kartof, soğan, armud, darçın və portağal
sousu ilə tavada qızardılmış kənd toyuğu

MAL ƏTİ QOVURMASI

LİMON SOUSUNDA TOYUQ

128

Qızardılmış mal əti kartof, göbələk,
pomidor və soğanla

QUZU QOVURMASI

118

Qızardılmış quzu əti kartof, göbələk,
pomidor və soğanla

CÜCƏ TABAKA

101

Xüsusi ağır tavada press altında qızardılmış bütöv cücə

NAR SOUSU İLƏ ƏT
Soğan və nar sousu ilə tavada qızardılmış ət,
ev üsulu ilə qəzardılmış kartofla verilir

QUZU ƏTİ

128

DANA ƏTİ

139

Qida allergiyasından əziyyət çəkən və xüsusi pəhriz tələbləri olan şəxslər menecerə müraciət edə və hər bir yeməyin inqrediyentləri haqqında məlumat ala bilərlər.
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DESERT
Ənənəvi Azərbaycan ev şirniyyatları

PAXLAVA

31

GİLƏMEYVƏ ASSORTİSİ

85

ŞƏKƏRBURA

31

DONDURMA

31

BADAMBURA

31

MÜRƏBBƏ

31

MUTAKİ

31

Ağ gilas / albalı / şaftalı / qoz / heyva / əncir /

BALQABAQ DESERTİ

31

gavalı / çiyələk / zoğal / qara qarağat / ərik / qarpız / zeytun

QARABAĞ KƏTƏSİ

31

QURUDULMUŞ MEYVƏLƏR
VƏ QOZ QARIŞIĞI

MÖVSÜM MEYVƏLƏRİ

106

60

EVSAYAĞI SOYUQ ÇAY
LİMON / ŞAFTALI / MANQO / REYHAN /

31

TƏRXUN / BALLIZƏNCƏFİL / ALMANANƏ /
ŞAFTALINAR / MORUQMƏRCANI

ALKOQOLSUZ KOKTEYLLƏR
LİMON VƏ NANƏ

34

ZƏNCƏFİL VƏ NANƏ

34

VIRGIN MOJITO

41

Klassik / Çiyələk / Manqo / Ananas / Moruq / Alma

VIRGIN COLADA

43

SÜDLÜ KOKTEYLLƏR

43

Çiyələk / Banan / Kivi / Şokolad / Vanil / Karamel / Manqo / Şaftalı

Qida allergiyasından əziyyət çəkən və xüsusi pəhriz tələbləri olan şəxslər menecerə müraciət edə və hər bir yeməyin inqrediyentləri haqqında məlumat ala bilərlər.
Menyuda qiymətlər dirhəmi ilə verilmişdir və qiymətlərə ədv daxildir.

SULAR
AСQUA PANNA (0.5 lt / 1.0 lt)

25/ 45

SAN PELLEGRINO (0.5 lt / 1.0 lt)

25/ 45

SƏRİNLƏŞDİRİCİ İÇKİLƏR
COCA - COLA (CLASSİC / ZERO),

24

FANTA, SPRITE
KOMPOT (QRAFİN)

53

Feyxoa / Zoğal / Albalı / Gavalı / Böyürtkən / Heyva / Ərik

EV LİMONADLARI

35

Tərxun / Nanə / Limon-zəncəfil / Armud / Üzüm / Reyhan / Tropik / Nar

AYRAN

30

TƏZƏSIXILMIŞ ŞİRƏLƏR
PORTAĞAL / ANANAS /

41

KÖK / ALMA / QREYPFRUT
NAR

53

SMUZİ
GİLƏMEYVƏ / BANAN-ÇİYƏLƏK /

38

ÇİYƏLƏK-MORUQ / ŞAFTALI-MANQO /
ALMA-ŞAFTALI / ÇİYƏLƏK-QARA QARAĞAT

Qida allergiyasından əziyyət çəkən və xüsusi pəhriz tələbləri olan şəxslər menecerə müraciət edə və hər bir yeməyin inqrediyentləri haqqında məlumat ala bilərlər.
Menyuda qiymətlər dirhəmi ilə verilmişdir və qiymətlərə ədv daxildir.

DONDURULMUŞ KOKTEYLLƏR
QARPIZ / ÇİYƏLƏK / ŞAFTALI / MANQO / MORUQ

42

İSTİ İÇKİLƏR
AZƏRBAYCAN ÇAYI

(1 çaydan)

43

ESPRESSO

25

İKİQAT ESPRESSO

30

AMERİKANO

27

KAPUÇİNO

30

LATTE

30

MOKKA

30

MAKİATO

30

RAF KOFE

36

İSTİ ŞOKOLAD

36

BUZU İSTİ ŞOKOLAD

42

DONDURULMUŞ FRAPPE

42

Şokolad / Karamel / Fındıq / Vanil

SOYUQ KOFE

37

Qida allergiyasından əziyyət çəkən və xüsusi pəhriz tələbləri olan şəxslər menecerə müraciət edə və hər bir yeməyin inqrediyentləri haqqında məlumat ala bilərlər.
Menyuda qiymətlər dirhəmi ilə verilmişdir və qiymətlərə ədv daxildir.

