
ÇORBA
LEVREK ÇORBA 

ATIŞTIRMALIK
PATATES	KIZARTMA	

EDAMAME	
Buharda soya fasülyesi deniz tuzu ile

GÜVENİLİR	MİDYE	TAVA	
Aioli sos ile

CHEDDARLI	ÇITIR	MEZGİT	TOPLARI	YENİ 
Spicy mayonez ile

KABUKLU	ÇITIR	KARİDES	
Mayonez ile

KALAMAR	TAVA	
Aioli sos ile

DİNAMİT	KARİDES	
Acı soslu tempura karides

BALIK SALATA
Sezon yeşillikleri, zeytin, cherry domates,
pancar dilimleri, turp ile

DARDANEL TON 4 TAHILLI SALATA 
 Ton balığı, bulgur, buğday, karabuğday,
yulaf, fasulye

DARDANEL TON NICOISE SALATA 
 Ton balığı, haşlanmış yumurta, haşlanmış patates

BALIK	ŞİŞ	IZGARA	SALATA	
 Mevsimine göre beyaz etli balıklardan iki adet şiş

LEVREK	IZGARA	SALATA	 	
Levrek ızgara ile

SOMON	IZGARA	SALATA	
Somon ızgara ile

ekstra malzeme

+Haşlanmış Patates
+Edamame
+Avokado

BALIK PORSİYON
LEVREK SCHNITZEL  
Levrek schnitzel, hardal soslu patates
salatası, mini salata

FISH & CHIPS  
Cod balığı, patates kızartma, tartar sos,
 spicy mayonez

LEVREK	IZGARA	
Levrek ızgara, biberiyeli ızgara patates,
mini salata

SOMON	IZGARA	
Somon ızgara, biberiyeli ızgara patates,
mini salata

BALIK	KAVURMA	
Beyaz etli balık, pita ekmeği, patates kızartma veya
mini salata

Sürdürülebilir balıkçılık ilkelerini kılavuz alarak,
doğa anaya büyük saygı duyuyor, geleceğe
verimli denizler bırakmak arzusuyla çalışıyoruz.

Soslarımız kendi fabrikamızda uzun Ar-ge çalışmalarımız 
sonucu geliştirdiğimiz formüllerle özenle üretilir.

BALIK EKMEKLER
Patates kızartma veya mini salata ile

BALIK BURGER

MEZGİT	TAVA	CHEESEBURGER	
 Mezgit balığı, Dardenia burger ekmeği,  cheddar peyniri,
turşu, spicy mayonez,  tartar sos, yeşillik

SOMON	IZGARA	BURGER	YENİ 
Somon balığı, çıtır soğan, turşu, tartar sos,
spicy mayonez, yeşillik

BALIK EKMEKLER

ÇITIR	SARDALYA	EKMEK	ARASI	 	
 Çıtır sardalya, Dardenia ekmeği,  tartar sos, yeşillik, roka

USKUMRU	IZGARA		EKMEK	ARASI	 	
Uskumru fileto, Dardenia ekmeği,  karamelize soğan,
tartar sos ve yeşillik ile

LİMONLU	MEZGİT	SCHNITZEL	
EKMEK	ARASI	
Mezgit schnitzel, Dardenia ekmeği,  tartar sos, yeşillik

LEVREK	IZGARA	EKMEK	ARASI	
 Izgara levrek, Dardenia ekmeği,  karamelize soğan,
tartar sos, yeşillik

SOMON	IZGARA	EKMEK	ARASI	
 Izgara somon, Dardenia ekmeği,  karamelize soğan,
tartar sos, yeşillik ile

BALIK DÜRÜM

DARDANEL	TON	DÜRÜM	
 Acılı Dardanel ton, kepekli tortilla  ekmeği, köz biber,
shiracca sos, kapari,  spicy sos ve yeşillik

LEVREK	IZGARA	DÜRÜM	 	
Levrek ızgara, kepekli tortilla ekmeği,  karamelize soğan,
kapya biber,  shiracca sos, yeşillik

SPESİYALLER

WALL	STREET	JUMBO		KARİDES	SANDVİÇ	
Jumbo karides, Marmara karides,  Dardenia ekmeği,
peynir ve turşu ile

Kendi fabrikalarımızda balık ekmek için özel olarak 
üretilmiş ekmeklerimiz uzun Ar-ge çalışmalarımız 
sonucunda koruyucusuz ve katkısız olarak mükemmel 
yumuşaklığına ulaşmıştır. 

Zeytinyağlarımız kendi zeytinliklerimizden
soğuk sıkma yöntemi ile üretilmektedir.

güvenilir midye tava

dinamit karides

mezgit tava cheeseburger

limonlu	mezgit	schnitzel	ekmek	arası

levrek	ızgara	dürüm

Dardanel	ton	4	tahıllı	salata

levrek schnitzel

fish	and	chips



ÇİĞ

PHILADELPHIA ROLL (6 Adet)  
Somon, avokado, krem peynir,  salatalık,
dışı susam

SOMON	IKURA	ROLL (6 Adet) 
Somon, somon havyar (ikura), krem peynir, 
salatalık, frenk soğanı, tobiko

PİŞMİŞ

CALIFORNIA ROLL (6 Adet) 
Yengeç surimi, avokado, salatalık, 
mayonez, tobiko

DRAGON	ROLL (6 Adet) 
Yılan balığı, avokado, salatalık, mayonez,
susam

DRAGON	PATRON	ROLL (6 Adet)  
Yılan balığı, avokado, kuşkonmaz,  unagi sos,
tobiko, togarashi, mayonez, susam

SICAK

NEW	YORK	ROLL (6 Adet) 
 Somon tempura, avokado, salatalık, 
wasabi sos

BOOM	ROLL (6 Adet)  
Somon, avokado, krem peynir, salatalık, 
dışı crunchy

CRISPY	SHRIMP	ROLL	(6 Adet) 
 Karides tempura, avokado, salatalık, 
hafif acılı spicy sos, crunchy

ROCK & ROLL (6 Adet)  
Karides tempura, yengeç surimi,
avokado, dinamit sos, dışı tobiko ve
soslu yengeç surimi

DYNAMITE	SHRIMP	ROLL (6 Adet)  
Acı soslu dynamite karides, karides  tempura,
avokado, dışı siyah susam

MAKI

KAPPA	MAKI	 	
Salatalık

KANI	MAKI	
 Yengeç

SAKE	MAKI	
 Somon

NIGIRI

SAKE	NIGIRI 1 adet somon 

UNAGI	NIGIRI	1 adet unagi  

SASHIMI

SOMON	SASHIMI	100gr somon  

SUSHI & POKE

rock&roll

Philadelphia	roll New	York	roll

California rollboom roll



SUSHI MENÜ
ROLL	MIX	MENU	 	
3 California roll, 3 crispy shrimp roll, 
3 Philadelphia roll

DARDENIA	SUSHI	MENU	
4 California roll, 4 New York roll,
 4 kani maki, 4 boom roll

CRISPY	MIX	MENU	
6 California roll, 6 dynamite shrimp roll, 
6 boom roll

PARTY	MIX	MENU	
 6 Philadelphia roll, 6 California roll,
6 rock & roll,  6 crispy shrimp roll,
6 boom roll, 6 kani maki 

POKE BOWLS
POKE	SOMON	 	
Marine edilmiş somon, avokado, 
Japon turbu, edamame, fıstık

POKE	KARİDES	
 Jumbo karides, avokado,  Japon turbu,
edamame, fıstık

POKE	DİNAMİT	KARİDES	
Dinamit karides, avokado,  Japon turbu,
edamame, fıstık

SUSHI & POKE

poke	karides

poke	somon

poke	dinamit	karides




