1987

%100 Doğal ve Katkısız

%100 El Yapımı

%100 Taze

%100 Kaliteli hammaddeler ile hazırlanmaktadır.

ANA YEMEKLER

SALATALAR

ÇORBALAR
GEZİ İSTANBUL ÇORBASI

v

25₺

GF

Mevsim sebzeleri ile hazırlanır.

BALIK ÇORBASI

Doğal domates, taze baharatlar ve kaşar peyiri eşliğinde.

GF

TOM KHA KAI ÇORBASI

Mevsim mantarları, tavuk parçaları, Hindistan cevizi sütü,
zenceﬁl, lemongrass, kişniş ve kırmızı köri ile

32₺
32₺

GF

GEZİ SALATA

Akdeniz yeşillikleri, Ezine beyaz peynir, zeytin, çeri domates,
renkli biberler, mısır, taze kekik, zeytinyağı ve limon ile.

SEZAR SALATA TAVUKLU

Izgara tavuk dilimleri, marul, parmesan, kruton ve
ev yapımı Sezar sos ile.

KOYU YEŞİLLİKLER SALATASI

v GF

Akdeniz yeşillikleri, marul, roka, maydanoz, dereotu,
nane, baby turp ve domates ile.

50 ₺

KEÇİ PEYNİRLİ PANCARLI ROKA
Portakal suyu, zeytinyağı, kişniş, tuz, karabiber ve baharatlı ceviz
ile hazırlanır.

GÜNÜN ZEYTİNYAĞLI TABAĞI

Mevsim sebzelerinden 3 çeşit zeytinyağlı

vv

GF

ŞARKÜTERİ VE PEYNİR TABAĞI

70₺

MEVSİM SEBZELERİ TABAĞI vv GF

50 ₺

Buharda mevsim sebzeleri

FISH & CHIPS

GF

İri doğranmış domates, salatalık, beyaz peynir, soğan dilimleri,
siyah zeytin, kekik, zeytinyağı ve limon ile.

PEPPER STEAK

120₺

PENNE ALL ARRABBIATA

60 ₺

TAVUK SCHNITZEL

65 ₺

DANA SCHNITZEL

75 ₺

Ev yapımı domates sos, çeri domates, taze fesleğen ve
kuru Arnavut biberi ile (acılı veya acısız).

SPAGHETTI BOLOGNESE

Zırhta çekilmiş antrikot kıyma, domatesli Bolognese sos,
taze kekik ve maydanoz ile.

.

.

.

PATATES KIZARTMASI

vv

GF

60₺
30₺

TAVADA
60 ₺

Köy eriştesi, keş peyniri, doğal tereyağı ve ceviz ile.

Çıtır tavuk göğsü parçaları, patates kızartması ve haﬁf acılı sos ile.

75 ₺

Dövülmüş dana eti, ekşi maya ekmek paneleri ile kızartılır;
özel tereyağ sos ve limon parçası ile servis edilir.

80 ₺
50 ₺

DENIZ MAHSÜLLÜ RISOTTO

80 ₺

KUSKONMAZLI
RISOTTO
.

65 ₺
85 ₺

Günlük taze deniz mahsülleri ve ev yapımı domates sos ile.

IZGARA LEVREK İLAVELİ

. .

PORÇINI MANTARLI RISOTTO

TAVUKLU SEZAR SALATA WRAP

ETLİ DOĞAL PİRİNÇ KASESİ

Buharda kabuklu organik pirinç, mevsim sebzeleri, kırmızı soğan,
avokado, buharda somon ve özel sos ile.

TAVUKLU DOĞAL PİRİNÇ KASESİ

Buharda kabuklu organik pirinç, mevsim sebzeleri ve özel sos ile.

SOMONLU DOĞAL PİRİNÇ KASESİ

Buharda kabuklu organik pirinç, mevsim sebzeleri, kırmızı soğan,
avokado, buharda somon ve özel sos ile.

SEBZELİ DOĞAL PİRİNÇ KASESİ vv

Buharda kabuklu organik pirinç, mevsim sebzeleri ve özel sos ile.

Izgara tavuk parçaları, göbek marul, kruton ve el yapımı
sezar sos ile.

65 ₺

65 ₺

60 ₺
65 ₺
50 ₺

50₺

MANTARLI BONFİLELİ WRAP

65₺

GEZİ BURGER / GEZİ CHEESEBURGER

85₺

Dinlendirilmiş ızgara bonﬁle dilimleri, renkli biberler,
sote mantar, BBQ ve Guacamole sos ile.

Zırhta çekilmiş hamburger köftesi, karamelize soğan ve
patates kızartması ile.

CLUB SANDWICH

Dana jambon, ızgara tavuk, kaşar peyniri, domates, marul,
özel sos ve Gezi istanbul ekşi mayalı tost ekmeği ile.

70₺

CAPRESE SANDWICH

50₺

CABATA EKMEKLİ CAPRESE PANINI

50₺

Gezi İstanbul el yapımı bazlama, mozzarella, domates, fesleğen,
pesto sos ile.

Sızma zeytinyağı, fesleğen pesto sos, mozzarella ve domates

Dry-aged dana bonﬁle, konyaklı karabiber sos, tereyağ,
patates kızartması ile.

Dövülmüş tavuk göğsü, ekşi maya ekmek paneleri ile kızartılır,
özel tereyağ sos ve limon parçası ile servis edilir.

WRAP, BURGER
& SANDWICH

ˆ
SAGLIKLI
KÂSELER

80₺

SPAGHETTI AL POMODORO

.

ÇITIR TAVUK SEPETİ

Çıtır balık dilimleri, patates kızartması ve tartar sos ile.

50₺

Doğal De Cecco Makarna Kullanılmaktadır.

KES. PEYNIRLI ERISTE
.

60₺

90₺

GF

Kömür ızgarada pişirilmiş Norveç somon ﬁleto, yeşil
mercimek ve mevsim sebzeleri ile.

ET ve TAVUK ÜRÜNLERİ

Günlük taze deniz mahsülleri ve ev yapımı domates sos ile.

2'Lİ MİNİ CHEESEBURGER

90₺

GF

Deniz levreği, tereyağ, limon suyu, kapari, patates püresi
ve roka ile servis edilir.

60₺

.

Zırhta çekilmiş mini köfteler, cheddar peyniri, sote soğan ve
patates kızartması ile.

LİMONLU LEVREK

AVOKADOLU KINOA TABBULE v GF
Domates, kapya biber, kişniş, nane, salatalık, kuru üzüm, kuru kayısı,
maydanoz, avokado ve kavrulmuş kaju fıstık ile.

DENIZ MAHSÜLLÜ SPAGHETTI

SICAK BAŞLANGIÇ

90₺

IZGARA NORVEÇ SOMON

Taze domates sos, çeri domates ve taze fesleğen ile.

Garsonunuzdan,
Zeytinyağlı, tencere, fırın yemekleri ve tatlılar ile
ilgili bilgi alınız.

45 ₺

GÜVEÇTE IZGARA LEVREK GF

Kömür ateşinde deniz levreği ve mevsim yeşillikleri ile
servis edilir.

IZGARA BONFİLE İLAVELİ

GREEK SALATA
40₺

60 ₺

BALIK ÜRÜNLERİ

70 ₺
75 ₺

IZGARA LEVREK İLAVELİ

SOĞUK BAŞLANGIÇ

50 ₺

.

.

.

ETLİ PAZI SARMA

55 ₺

GEZİ KÖFTE

65 ₺

Taze dereotu ve ev yapımı yoğurt ile.

Zırhta çekilmiş antrikot köfte,karamelize soğan, közlenmiş
domates ve köy biberi, tereyağlı tırnak pide ve tava yoğurdu ile.

KAHVALTI
GEZİ İSTANBUL KLASİK KAHVALTI KASESİ

40 ₺

ÇIRPILMIŞ YUMURTA (SCRAMBLED EGG)

35 ₺

OMLET

35 ₺

CROSSIANT KAŞARLI SANDVİÇ

15 ₺

SİMİT KAŞARLI SANDVİÇ

15 ₺

AÇMA DOMATES KAŞARLI SANDVİÇ

15 ₺

(Haşlanmış Soyulmuş Organik Yumurta,
Beyaz Peynir, Zeytin, Cheery Domates, Bal/reçel,
Demleme Çay, Ekşi Maya Özel Ekmek Ve Simit

(İsteğe bağlı hazırlanır)

Gezi İstanbul’ da yarı pişmiş ve bekletilmiş hiçbir ürün ve
sos kullanılmamaktadır. Tüm yiyecekler, siparişinizden
hemen sonra hazırlanır.

Vejeteryan

Hazırlama süresindeki sabrınızdan dolayı teşekkür ederiz.

Arzuya göre acılı/acısız hazırlanabilir.

v

Vegan

*

geziistanbullezzet

geziistanbultaksim

GF

Glutensiz *

