MENÜLER

2019 sezonunda Casa dell’Arte sanat ve esteti in yanında lezzetin de önemli bir
adresi oldu. 2014 yılından beri Bodrum’da faaliyet gösteren ENT restoran 2019
sezonunda Casa dell’Arte’de faaliyet gösteriyor. Ya adı ı co rafyanın ürününe
sadık, geleneksel yöntemlere saygılı, yaratıcı ve yenilikçi mutfak anlayı ının hakim
oldu u Ent Restaurant, girdi i çe itli derecelendirmelerde kısa sürede Türkiye’nin
en önemli restoranları arasındaki yerini aldı.
Bu özel gecenizin menüsünü sizin için “4 nci” ödüllü bu özel restoran ve efi
Yolda Sönmez hazırlıyor.

KOKTEYL
Kokteyl servisimizde sundu umuz içecekler, yaptı ınız kutlama yeme i menü seçimi ile birlikte
gelen limitsiz içki paketine dahildir.
Limitsiz yerli içki paketimiz: Corvus veya Suvla Kabatepe arap (beyaz, kırmızı, rose), rakı, yerli
votka, yerli cin, yerli bira ve me rubatlardır.
Limitsiz yabancı içki paketimiz: Limitsiz yerli içki paketine ek olarak J&B Whiskey, Absolute
Vodka, Gordon Cin, Olmeca Tekila
Sadece kokteyl ile birlikte ikram edilecek krudite paketi ücrete tabidir.

Kruditeler
- Domates, Ezine peynir, nane, fesle en, kırmızı so anlı bruschetta
- Mantar & karamelize so anlı bruschetta
- Guacamole & tavuklu bruschetta
- Taramalı bruschetta
- Yaz kruditesi & dip sos
- Limon ve taze kekikli kırma ye il zeytin
- Dil peynirli mini köfteler, domates sos
- Çıtır organik tavuk & Çubuk tur ulu Bin Adalar sos
- Patates & Kars Gravyer kroket, kapya biber sos
- Yöresel peynir kroket, yaz domatesi sos

AÇIK BÜFE

Açık Büfe menümüz seçmelidir. Seçece iniz ikramlar ile açık büfe menümüz olu turulmaktadır.
Limitsiz yerli içki paketimiz: Corvus veya Suvla Kabatepe arap (beyaz, kırmızı, rose), rakı, yerli
votka, yerli cin, yerli bira ve me rubatlar
Limitsiz yabancı içki paketimiz: Limitsiz yerli içki paketine ek olarak J&B Whiskey, Absolute
Vodka, Gordon Cin, Olmeca Tekila

SO UKLAR
(Lütfen 8 ürün seçiniz)
- Gambiya fava, kırmızı so an, dere otu
- Bodrum ot kavurması (yo urtlu)
- Çingene pilavı (ka ar loru, taze lor, domates, salatalık, nane, ye il zeytin, dereotu, maydanoz)
- Ceviz ve zencefilli havuç tarator
- Bademli sakız kabak
- Dövme köz patlıcan salatası
- Humus (zeytinya lı, Halep usulü)
- Bodrum otlu kısır
- Tabule
- Kuru börülce piyazı
- Kerevizli barbunya pilaki
- Zeytinya lı taze fasülye- Pancar salatası (Bodrum usulü)
- Kereviz tarator
- Zeytinya lı ıspanak kökü, kapya biber tur usu
- Zeytinya lı biber dolması
- Körpe patates salatası, taze so an, Dijon hardal sos
- Domates, semiz otu, mor lahana salatası
- Ye il salata
- Roka & domates & Tulum peyniri salatası
- Ilık bebek pırasa salatası, deri tulumu, erik, gemici peksimeti
- Karı ık mercimek salatası
- Domates, Ezine peynir, nane, fesle en, kırmızı so anlı bruschetta
- Mantar & karamelize so anlı bruschetta
- Guacamole & tavuklu bruschetta
- Taramalı bruschetta

SICAKLAR (lütfen 2 ürün seçiniz)
- Patates & Kars Gravyer kroket, kapya biber sos
- Yöresel peynir kroket, yaz domatesi sos
- Girit kabaklı midye pilaki
- Deniz ürünlü mücver, kapari aioli
- Da mantarı sote, ıspanak, karamelize so an
- Zırh kıymalı, Frik bu daylı biber dolması
- Çıtır organik tavuk & Çubuk tur ulu Bin Adalar Sos

E L KÇ LER (lütfen 2 ürün seçiniz)
Domates soslu, kalamata zeytinli makarna (spaghetti, penne, fusilli, pappardelle)
- Üç mantarlı & kremalı makarna (spaghetti, penne, fusilli, pappardelle)
- Ka ar loru & ıspanaklı köy eri tesi
- Yaz sebzeli arpa ehriye
- Patlıcan, domates ve naneli Frik pilavı
- Fırın patates
- Izgara sebzeler

ANA YEMEKLER
Tavuk (Lütfen 1 ürün seçiniz)
- Fırın organik tüm tavuk
- Izgara tavuk kalça
- Mantar & kapya biberli tavuk sote
- Izgara tavuk kanat
- Fırında sebzeli tavuk but
- Tavuk i
Balık (Lütfen 1 ürün seçiniz)
- Izgara somon
- Izgara levrek
- Levrek bu ulama
- Izgara çipura, domates, zeytin, kapari sos
Et (Lütfen 1 ürün seçiniz)
- zmir köfte
Dil peynirli ızgara köfte, domates sos
- Orman kebabı
- Tas kebabı
- Kuzu kavurma
- Dana kavurma
- Kuzu kol tandır
- Dana kaburga tandır

TATLILAR
(Lütfen 3 ürün seçiniz)
-Mavi ha ha lı revani

- Yaz meyveli kek
- Satsuma panna cotta
- Kara orman
- Crème brulee
- Rhum baba
- Mini tart (meyveli)
- Mini tart (çikolata & incirli)
- Meyve salatası

DÜ ÜN MENÜNÜZÜ S Z YARATIN
Her gruptan seçece iniz opsiyonlar ile baz menümüz üstünden yapaca ınız de i iklikler bu özel
gecenizin menüsünü olu turacaktır.
Limitsiz yerli içki paketimiz: Corvus veya Suvla Kabatepe arap (beyaz, kırmızı, rose), rakı, yerli
votka, yerli cin, yerli bira ve me rubatlar
Limitsiz yabancı içki paketimiz: Limitsiz yerli içki paketine ek olarak J&B Whiskey, Absolute
Vodka, Gordon Cin, Olmeca Tekila

BAZ MENÜ
Grup 1.
Bodrum Ot Salatası
Roka, marul, rezene, kereviz, deniz börülcesi, kırmızı so an tur usu Pommery hardal vinegret
Grup 2.
Da mantarlı muska börek
Kapya biber, Çubuk tur usu & pancar sos
Grup 3.
Organik tavuk kalça rulosu
Bergama tulum peynirli ve taze otlu arpa ehriye risotto, tavuk jus
Grup 4.
Revani
Mavi ha ha , portakal karameli, nane erbeti, Bodrum mandalinalı peynir kreması, portakal ve
eftali

ALTERNAT FLER
(GRUP 1)
-Marine tarla domatesi, Gemici peksimeti, körpe salatalık, kırmızı so an, Ezine peyniri, erken
hasat zeytin ya ı, kırmızı arap sirkesi
-Avokado, marine kabak, pancar tur usu, yabani semiz otu, körpe patates, taze fasulye, sherry
vinegret
- Caesar Salata, marul, sarımsaklı kruton, Parmigiano Reggiano, Sezar Sos

SEÇ MLER (GRUP 2)

- Midye (bamya, karamelize pırasa, Girit kabak, sirken otu, ye il ya )
- Sübye (Kuzu kula ı, limon ya ı)
- Karides ve Bodrum otlu Mücver (kapari ve pancar yapra ı, aioli, kapya biber sos)

SEÇ MLER (GRUP 3)

- Zırh
(dil peynirli, kereviz yapraklı, kapya biberli ızgara zırh köftesi, Fasulye piyazı püresi, ev patatesi)
- Dana Kaburga Tandır
(Patates & kereviz püresi, tavada sote otlu da mantarları, Köy tarhanalı do al jus)
- Deniz Levrek (Fırınlanmı kırmızı so anlı Gambilya fava, ince kıyım roka & domates salatası)

SEÇ MLER (GRUP 4)

-Satsuma ve portakallı panna cotta
(Kakao topra ı, orman meyveleri, taze nane sos, masere yaz meyveleri)
-Helva Cremeux
(Tahin helvası cremeux, susam krokan, bö ürtlen sos, yaz meyveleri)
-Kara Orman Pastası (Mango & eftali sos, meyve salatası)

