
BASLANGICLAR

Çıtır pizza ekmekleri ile; 
* Tulum peynirli kırmızı 
   Biber ezme 
* Ev yapımı “Boursin” usulü 
   Peynir ezmesi 
* Süzme yoğurtlu 
   avokado ezmesi 

Salatalar

Makarnalar & Risottolar

Ana Yemekler

Tatlilar

Mini Cheesecake ; Karamel veya çikolata sosu ile 
Elmalı tarçınlı kek; vanilyalı dondurma ile yeni
Tiramisu yeni
Bitter Çikolatalı Sufle ; Vanilyalı dondurma ve franbuaz sos ile  
Panna Cotta ; Çilek çektirmesi ile   
Çikolatalı Brownie 
Dondurmalı Tarçınlı İrmik Helvası 
Fondü ; Portakal aromalı çikolata sos, mevsim meyvaları ile  
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Iyi yemek, iyi müzik...
Good food, good music...

0212 252 51 88 

www.ottotr.org

Günün çorbası 
Peynir tabağı 
Meze tabağı 
Kuru et carpaccio 
Soğuk et tabağı   

yeniZarzuella 
yeniKızarmış risotto topları 

Mini ördek burger 
Mini burger 
Acılı karides 

yeniLava Nachos : Tavuklu / Etli 
Atıştırma tabağı 
Cajun baharatlı tavuk parçaları, zeytinli sigara böreği, 
çiçek sosis, çıtır soğan, ballı hardal sos ile.

Bahçe salatası 
Kinoa salatası yeni

Tavuklu caesar salatası 
Izgara tavuk salatası 

Körpe ıspanaklı, buğdaylı, sebzeli, keçi peynir salatası 
Panelenmiş tulum peyniri salatası 

Kuru börülceli, patatesli ılık somon salatası 
Kuzu bonfile, ekşili pancarlı bulgur salatası ile  

Bonfileli roka salatası 

Parmesanlı tavuk  
Sotelenmiş, kabak, havuç, ıspanak, lingulie, enginar kalbi
salsa, alfredo ve fesleğen pesto 

Fırınlanmış köy pilici yeni
Biberiyeli patates,sote mevsim sebzeleri,mantar ve acı sos

Piliç but tıkka masala 
Patlamış pirinç, taze soğan, lime confit, yoğurt sos ile

Zencefil ve limon otuna sarılı piliç rulo 
Ezilmiş patates ve sote mevsim mantarları  

Beğendili Izgara Köfte 
Otlu bulgur pilavı, patlıcan beğendi, yunan cacığı, 
sotelenmiş kiraz domates, biber

Pideli yoğurtlu kebap 
Bonfile dilimleri, köfte, ızgara domates ve biber ile  

Kuzu üçlemesi yeni
Firik pilavı,patates terrine,sote ıspanak,patlıcan kreması,
sotelenmiş sebze

Quesadilla 
Tavuklu / Etli  

 

Somon ızgara    
Mevsim sebzeleri, ıspanak, patates, kurutulmuş 
yer elması, pancar, kapari, ızgara taze soğan

Izgara cod balığı   
Peynirli sakız kabağı sarma, ıspanak püresi,
mevsim sebzeleri, kızarmış pancar

Peynirli kızarmış dil balığı yeni
Peynir çeşnili kızarmış dil balığı, lime confit, roka,
enginar sos, baby patates

Dana bonfile 200 gr 
Dana antrikot   350 gr  
Dana pirzola 350 gr  

Etlerimiz kök sebze suflesi, közlenmiş biber, 
sote ıspanak, çıtır pırasa, mevsim mantarları,
carrıbean ve beurre blanch sos ile servis 
edilir.

Otto burger 
Patates tava,çıtır soğan turşulu mayonez ile 

Ördek burger 
Kestane mantarı,karamelize soğan,soyalı 
tereyağı sos ile

 

Penne : Kestane mantarı, porchini mantarı, kültür mantarı, taze baharatlar, domates ve chili sos  
Farfelle : Cajun baharatlı tavuk, közlenmiş biber, brokoli, ıspanak,alfredo sos  
Lingulie : Tavuk göğüs, mevsim mantarları, krema, soya sos, parmesan  yeni
Rigatoni : Karides, brokoli, sarımsaklı domates sos, keçi peyniri  
Fettucini : Bonfile, mevsim mantarlı, ju sos, krema ve parmesan 
Spagetti : Vongole, karides, beyaz şarap, sarımsak, fesleğen pesto, çam fıstığı, maydanoz, ıspanak ve çeri domates    
Papardelle : Enginar kalbi, prosciottto, domates sos,parmesan  

 Risottolar : Sebzeli & taze otlu / Izgara rezene, pancar ve Ezine peynirli 
                      Mantarlı /  Karides ve kerevizli yeni  



Margherita 
Mozzarella, domates sos, taze fesleğen

Tulum Peynirli  Pizza 
Tulum peyniri, dövülmüş ceviz, nar ekşisi, roka

Vejeteryan 
Mozzarella, domates sos, közlenmiş patlıcan, közlenmiş biber, kuru soğan, 

sarımsak, maydanoz, beyaz peynir

Piero's Pizza 
Fırınlanmış domates, karamelize soğan, siyah zeytin, kapari, 

suda mozzarella, taze fesleğen ve sarımsaklı zeytinyağı

Pomodori Dolci 
Mozzarella, domates sos, kurutulmuş domates, zeytin, karamelize soğan,

kekik, sarımsaklı sos 

Üç Mantarlı 
Mozzarella, domates sos, porçini, kestane mantarı, shitaki mantarı

Dört Peynirli 
Mozzarella, krem peynirli, Konya küflü, parmesan

Şefin Seçimi 
Suda mozzarella, pesto sos, ròka, fıstık, kiraz domates, nar ekşisi sos      

Napoliten 
Mozzarella, domates sos, ançuez, kapari, kekik 

Tonno 
Mozzarella, domates sos, ton balığı, kapari, kırmızı soğan

Otto Pizza 
Mozzarella, somon füme, krem peyniri, kırmızı soğan, kapari, dereotu  

Murattos  
Domates sos, sucuk, jalapenos, porchini mantarı, kurutulmuş domates, kekik  

Sucuklu 
Mozzarella, domates sos, sucuk 

Jambonlu 
Mozzarella, domates sos, mantar, dana jambon

Karma 
Mozzarella, domates sos, jambon, salam, mantar, zeytin 

Füme Dilli Pizza 
Mozzarella, domates sos, kiraz domates, roka ve füme dil 

Bonfileli Pizza 
Mozzarella, domates sos, bonfile dilimleri, kurutulmuş domates, zeytin, 

karamelize soğan, kiraz domates, taze fesleğen  

İtalyan Salamlı 
Mozzarella, domates sos, italyan salamı, kiraz domates, fesleğen 

Parma Prosciutto 
Mozzarella, domates sos, Parma Prosciutto, fırın domates, kiraz domates ve roka 

Kuşbaşılı ve Közlenmiş Patlıcanlı Pide 
Kuşbaşı, közde patlıcan, domates, yeşil biber, kiraz domates, roka ve kaşar peyniri 

Otto Pide 
Tulum peyniri, pesto sos, sotelenmiş havuç ve ceviz  

Kıymalı Kaşarlı Pide  

Pizzalar

Herhangi bir ürüne alerjiniz var ise lütfen belirtiniz, mutfağımız sizin için gerekli özeni gösterecektir.
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