Alancha spesiyalleriyle paylaşmanın tadını çıkarın! Bu lezzetli mutfak deneyimi için aşağıdaki
sunumlarımızdan ya da “Tüm Türkiye’den” menümüzden seçim yapabilirsiniz.

Alancha’ya hoş geldiniz.

Sahne Bir ¨
Yazlıktaki Domates Salatası (k/v/s/h)
Ata tohum tarla domates, taze otlar,
Ali Naki Tez‘den keçi peyniri

Bodrum Yarımadası’ndan
Otlar ve Sebzeler (k/v/s/h)

Deniz börülcesi, taze kaya koruğu, cibez, enginar

Orta Doğu Usulü Humus ve
Ekşi Maya Ekmeği (k)
Taze otlar, deve sucuğu

Muhlama (k/s)

Tokat bez sucuk, kuru kiraz, maydanoz

Çanakkale’den Kömürde
Sır Edilmiş Orkinos Sırtı (k)
Antakya zeytin salatası, zahter

35

Taş Ezmesi Çiğ Köfte

70

Yarı Kurutulmuş Boşnak Eti

55

60

Dana sırtından yarı kurutulmuş Boşnak eti, çiçek balı,
kaymak

Sokaktan Kelle Söğüş

85

Trakya Göçmenler (k/yv)

60

40
45

Urfa usulü çiğ köfte, marul, taze çiçekler

Kuzu kelle, bazlama, sumak sosu, otlar ve çiçekler
Lakerda, çiroz ve tarama, ızgara patlıcan sos

Denizden Solungaçsızlar (k/yv)
60

Yunan usulü ahtapot, İskenderun karides,
meyhane usulü kalamar

290

Sahne İki ¨
İzmir Asım Usta’dan Kokoreç

Kuzu kokoreç, ızgara domates ve köy biberi

95

Kuzunun Her Yeri

170

Günün Balığı (1 kg)

185

Kuzu koldan tandır, karamelize kuzu pirzola ve
kuzu kaburgası, köz patlıcan, cibez, nane ve yoğurt sos
Günün balığı (tuzda, ızgara, buğulama), ızgara marul,
ızgara kırmızı soğan

28 Gün Dinlendirilmiş Pirzola (500 gr)

190

İskenderun Karides

120

Dinlendirilmiş pirzola, sebzeler, patates püresi

İskenderun karidesi, karides sos, karidesli mantı

Son Sahne ¨
Çikolata (k/s)

60

Karpuz ve Peynir (k/s)

40

El yapımı çikolata tableti, mevsim meyveleri,
fıstık sos, Hindistan cevizi köpüğü
Marine karpuz, Ezine peyniri ve fıstık

Mesir Macunlu Dondurma (k/s)

30

Balkabağı Tatlısı (k/s)

50

Ev yapımı mesir macunlu dondurma, kadayıf
Tahinli dondurma, ceviz

Bütün fiyatlar net ve Türk lirasıdır. Herhangi bir gıda alerjiniz varsa lütfen görevliye belirtin.
(k) kuru yemiş içerir (s) süt ürünü içerir (v) vejeteryan (yv) yarı vejeteryan (h) hafif beslenmek isteyenlere

Tüm Türkiye’den
“Tüm Türkiye’den” Türkiye’nin yedi bölgesinden ilham alarak hazırladığımız menü, en az 2 kişilik servis yapılır.
Şefin İkramı • Bodrum Yarımadası’ndan Otlar ve Sebzeler • Orta Doğu Usulü Humus ve Ekşi Maya Ekmeği
• Yarı Kurutulmuş Boşnak Eti • Trakya Göçmenler • Kuzunun Her Yeri • İskenderun Karides • Mesir Macunlu Dondurma • Çikolata

260

/ kişi

Başlangıçtan bugüne, on üç bin yıllık Anadolu tarihinin tüm lezzetleri içerisinde gezindik ve
sizin için naçizane seçimler yaptık. Her birinin hikayesi, hazzı, yeri ayrı.
Bu akşam sizinle bir gezintiye çıkacağız. Alancha’da ağırlanacak,
fakat birkaç sofraya birden konuk olacaksınız.

Ege’den başlayacağız.
Zeytinyağlılarla donatılmış rakı masasında,
emekli ve bilge bir amcanın karşısına oturacağız.
“En kötü günümüz böyle olacak.”

Doğu Akdeniz’e geldiğimizi
baharatların kokusundan
anlayacaksınız.

Sonra Marmara.
Onca savaşın ardından miras kalan kültürleri
ve özgün balık tarifleriyle göçmenlerin
evlerine konuk olacağız.

Çay hasadından dönen Karadenizli
bir ailenin yer sofrasına oturacağız sonra.
Ortada imece usulü muhlama...

Sonunda Anadolu’nun merkezine varacak, Doğu ve İç Anadolu’nun kuzusunun
her yerinin olduğu, zengin sofrasında ağırlanacağız.

Gezintinin sonunda sofradan kalkmadan önce,
bu yolculukta bizimle olduğunuz için,
şükranlarımızla birlikte kahvenizi ikram edeceğiz.

Bütün fiyatlar net ve Türk lirasıdır. Herhangi bir gıda alerjiniz varsa lütfen görevliye belirtin.
(k) kuru yemiş içerir (s) süt ürünü içerir (v) vejeteryan (yv) yarı vejeteryan (h) hafif beslenmek isteyenlere

