
AKTAŞLAR
KÖY KAHVALTISI



KUYMAK



KLASİK KAHVALTI TABAĞI

MENEMEN

SUCUKLU YUMURTA

PEYNİRLİ OMLET

KAHVALTI
KLASİK KAHVALTI TABAĞI   
Beyaz peynir, kaşar, burgu peyniri, ezine, tulum peyniri, çilek reçeli, bal, yeşil 
zeytin, siyah zeytin, kakaolu fındık kreması, domates, salatalık, tereyağı, yeşil 
biber, yumurta, iki bardak çay

AKTAŞLAR KÖY KAHVALTISI  
Beyaz peynir, tulum peyniri, burgu peyniri, tereyağ, kaşar peyniri, ezine peyniri, 
çökelek (reçelli) , çemen, bal, yeşil ve siyah zeytin, çilek reçeli, kivi reçeli, 
domates, salatalık, maydonoz, yeşil biber, fasulye turşusu, salatalık turşusu, köy 
böreği, köy kızartması, köy ekmeği, patates kavurma, sahanda yumurta

KARIŞIK PEYNİR ERİTMESİ     
Kaşar, köy peyniri ve beyaz peynirin tereyağında eritilmesi

KUYMAK         
Tereyağı, mısır unu, kuymaklık peynir

PEYNİRLİ OMLET      
İsteğe göre beyaz peynir kaşar

KARIŞIK OMLET       
Sucuk, kaşar, salam, sosis, mantar, domates, yeşil biber

MENEMEN        
Domates, yeşil biber, kaşar, yumurta

SAHANDA YUMURTA      
Sahanda tereyağı, iki adet az pişmiş yumurta 

SAHANDA SUCUK      
SUCUKLU YUMURTA      
Sahanda tereyağı, sucuk, iki adet az pişmiş yumurta

KIYMALI YUMURTA      
PASTIRMALI YUMURTA      
Sahanda tereyağı, pastırma, iki adet yumurta

KAVURMALI YUMURTA      
Sahanda tereyağı, kavurma, iki adet yumurta

PEYNİRLİ YUMURTA      
Sahanda tereyağı, beyaz peynir, kaşar seçenekli, iki adet yumurta

PEYNİR TABAĞI       
Beyaz peynir, kaşar peyniri, burgu peynir, ezine peyniri, tulum peyniri,köy 
peyniri

YUMURTALI EKMEK    
Reçel ve Çikolata ile 

TEREYAĞLI KÖY EKMEĞİ    



ORDU ÇITIRI

KARA LAHANA ÇORBASI FIRINDA MANTAR DOLMA

ORDU YAĞLISI



SAKARCALI ERİŞTE

DOMATES SOSLU MAKARNA

AKTAŞ SALATA        
Iceberg, salatalık, domates, havuç, kaşar, salam, tavuk pane ve özel
yoğurtlu sosu eşliğinde servis edilir.
TULUM PEYNİRLİ SALATA           
Iceberg, domates, salatalık, tulum peyniri, roka, ceviz ve özel salata sosu 
eşliğinde servis edilir.
MEVSİM SALATA        
Marul, Kırmızı pancar, rendelenmiş havuç, turp, mısır, salata sosu
ÇOBAN SALATA        
Domates, soğan, yeşil biber, salatalık ve özel salata sosu eşliğinde servis 
edilir.

SALATALAR

MERCİMEK ÇORBASI       
KARALAHANA (PANCAR) ÇORBASI 
ISIRGAN ÇORBASI     

ÇORBALAR

FIRINDA MANTAR DOLMA   
Mantar, kaşar peyniri, tereyağı
ORDU ÇITIRI    
Kaşar peyniri ve köy peyniri
ORDU YAĞLISI    
PATATES CİPS    

APERATİFLER

SAKARCALI ERİŞTE    
KÖY PEYNİRLİ MAKARNA   
DOMATES SOSLU MAKARNA  
KIYMALI FİYONK MAKARNA  

MAKARNALAR



KIYMALI PİDE



PİDELER
                               

KIYMALI         

KAŞARLI         

BEYAZ PEYNİRLİ    
Beyaz peynir ve maydanoz

BEYAZ PEY.-KAŞAR KARIŞIK  

SUCUKLU     
Dana sucuk, domates ve yeşil biber

KUŞBAŞILI    
Dana kuşbaşı, soğan, domates, yeşil biber

PASTIRMALI    
Kayseri pastırması, domates ve yeşil biber

KARIŞIK PİDE    
Kendi pideni hayal et...

KARIŞIK PEYNİRLİ PİDE   
Kaşar, beyaz peynir, yöresel peynir, maydanoz,
tereyağı
KIYMA-KAŞAR    
Dana kıyma, kaşar peyniri

AKTAŞ SPECIAL    
Dana kıyma, soğan, sucuk, pastırma, kaşar,
tereyağı
VEJETERYAN PİDE    
Kabak, soğan, havuç, sarı biber, mantar, mısır,
kapya biber, tereyağı

KAVURMALI PİDE

KAŞARLI PİDE

KARIŞIK PEYNİRLİ PİDE



KARIŞIK PİDE

PASTIRMALI PİDE

DÖRT MEVSİM PİDE



DÖRT MEVSİM PİDE

KUŞBAŞILI PİDE

SUCUKLU PİDE

VEJETERYAN PİDE



AKTAŞ AŞKI



HERTÜRLÜ PİDE

TADIM PİDE

ÇİKOLATALI PİDE

AKTAŞ YUVARLAK KIYMALI     
Dana kıyma, soğan, yeşil biber, domates, tereyağı

AKTAŞ GOLD      
Zırhlanmış salam, sucuk, pastırma, kıyma, kaşar, mantar, yeşil biber, domates, 
kırmızı biber, tereyağı 

AKTAŞ HERTÜRLÜ      
Birbirine karışmadan sucuk, pastırma, kıyma, kuşbaşı, kaşar, tereyağı 

AKTAŞ AŞKI      
Kıyma, kaşar peyniri

ŞEFİN PİDESİ      
Dana kıyma, dana kuşbaşı, kaşar, sucuk, pastırma, tereyağı

TADIM PİDE      
Kuşbaşı, kıyma, pastırma, sucuk, kaşar, ıspanak, vejeteryan, tereyağı

KAVURMALI PİDE      

ÇİKOLATALI PİDE      
Çikolata, mozarella, fındık

SPECIAL PİDELER
ŞEFİN PİDESİ



DÖNER SARMA



LEZZETLİ DÖNERLER 
AKTAŞ İSKENDER       
Döner, kıtır tandır ekmeği, iskender sos, yoğurt, bulgur pilavı, domates, yeşil biber, tereyağı

SADE DÖNER       

PİLAV ÜSTÜ DÖNER     

DÖNER SARMA      
Lavaşa sarılmış döner, iskender sos, pilav, yoğurt, domates, biber, tereyağı

DÜRÜMLER 
   
SOSSUZ DÜRÜM        

SOSLU DÜRÜM      

YOĞURTLU DÜRÜM      

DÜRÜM DÖNER

AKTAŞ İSKENDER

SADE DÖNER



LAHMACUN



KARYAĞDI

PEYMACUN

FINDIK LAHMACUN

LAHMACUN   
   
KARYAĞDI LAHMACUN  

PEYNİRLİ LAHMACUN   

FINDIK LAHMACUN (5 Adet)   

LAHMACUN



İTALYAN PİZZA



İTALYAN PİZZA       
Sos, peynir, salam, sosis, mantar, mısır, domates, yeşil biber, siyah zeytin, yeşil zeytin

ACILI PİZZA     
Acı sos, mısır, peynir, sosis, yeşil biber 

CARNOSO PİZZA      
Sos, peynir, salam, sosis, sucuk

VEJETARYEN PİZZA   
Sos, peynir, domates, yeşil biber, mantar, mısır, siyah zeytin, yeşil zeytin

MANTARLI PİZZA     
Sos, peynir, mantar

MARGARİTA     
Sos, peynir, domates

İNCE HAMURLU ENFES
PİZZALAR

CARNOSO PİZZA

ACILI PİZZA



LOKUM BONFİLEKARIŞIK IZGARA

VALİ KEBABIALİ NAZİK



ANA YEMEKLER 
Kırmızı Etler
LOKUM BONFİLE      
Izgarada lokum bonfile, karnıbahar, brokoli, havuç, kabak, buğday yarması, ıspanak ile servis 
edilir.

DANA KÜLBASTI         
Dana külbastı, karnıbahar, brokoli, havuç, kabak, buğday yarması, ıspanak ile servis edilir.

MERMERDE BONFİLE     
200 gr. bonfile, elma dilim patates, kaşar, fesleğenli yoğurt sos, salsa sos ve hardal sos 
eşliğinde servis edilir.

DANA ŞİŞ       
Özel sosu ile şişte dana kuşbaşı, közlenmiş domates, yeşil biber ve bulgur pilavı eşliğinde servis 
edilir. 
KUZU ÇÖP ŞİŞ      
Kuzu Eti, közlenmiş domates, yeşil biber, yeşillik ve bulgur pilavı ile servis edilir.

KÖFTE IZGARA      
Patates cipsi, közlenmiş domates, yeşil biber ve bulgur pilavı eşliğinde servis edilir.
 ADANA KEBAP      
Acılı dana bıçak kıyma, kapya biber, pul biber eşliğinde servis edilir.
 

YOĞURTLU ADANA      
Acılı dana bıçak sırtı kıyma, tırnak pide, közlenmiş biber ve domates, iskender sos, yoğurt ve 
tereyağı ile servis edilir.

VALİ KEBABI       
Dana şiş, domates, yeşil biber, lahmacun, yoğurt, iskender sos ve bulgur pilavı ile servis edilir.

ALİ NAZİK       
Dana şiş, patlıcan, domates, biber, süzme yoğurt, tereyağı ile servis edilir.

PATLICAN KEBABI      
Bıçak sırtı dana kıyma, patlıcan, soğan, biber, domates, lavaş ile servis edilir.
URFA KEBAP       
BEYTİ SARMA      
Dana eti, maydanoz, sarımsak, kapya biber, soslu lavaşa sarılı üzerine iskender sosu, kaşar, 
közlenmiş biber, domates, yoğurt ve pilav eşliğinde servis edilir.
 
KARIŞIK IZGARA      
Et şiş, tavuk kanat, tavuk şiş, ızgara köfte ve pilav eşliğinde servis edilir. 

MERMERDE BONFİLE

KUZU ÇÖP ŞİŞ

PATLICAN KEBABI

DANA KÜLBASTI



BİBERLİ BİFTEK



ÇÖKERTME KEBABI

BOZTEPE KEBAP

ÇOBAN PAYI

ANA YEMEKLER
Kırmızı Etler

BOZTEPE KEBAP      
Kibrit patates üzerinde ılık yoğurt ve taze baharatlarla birlikte tereyağı ile harmanlanmış, 
sotelenmiş et parçaları eşliğinde servis edilir.

ÇÖKERTME       
Dana kuşbaşı altında yoğurtlu kibrit patates, üzerinde özel sos ve tereyağ eşliğinde servis 
edilir.

ÇOBAN PAYI       
Dana kıyma, yeşil biber, mısır, meksika fasülyesi, beşemal sos ve özel tereyağlı domates sos 
ile servis edilir.

BİBERLİ BİFTEK      
Küp doğranmış antrikot, sarı ve kırmızı California biber, kapya biber, yeşil biber, mantar, 
arpacık soğan, acı sos, cherry domates, şefin garnitürü ile servis edilir.

SAC KAVURMA      
Kuzu eti, kapya biber, yeşil biber, domates, pilav ve cips eşliğinde servis edilir.

KİREMİTTE ET SOTE     
Sotelenmiş kuşbaşı et, soğan, yeşil biber, domates ile kiremitte servis edilir.



AKTAŞLAR SOFRA



KİREMİTTE İSKENDER

KÖY USULÜ PATATESLİ TAVUK BUT

AKTAŞ KİREMİTTE KUZU    
Kuzu şiş, kuzu pirzola, yeşil biber, kırmızı biber, arpacık soğan, sarımsak, domates, 
tereyağı ile kiremitte servis edilir.

KÖY USULÜ PATATESLİ TAVUK BUT  
Tavuk but, soğan, patates, yeşil biber, domates, sarımsak, domates sos, tereyağı 
ile kiremitte servis edilir. 

KİREMİTTE İSKENDER       
Döner, kıtır tandır ekmeği, iskender sos, yoğurt, bulgur pilavı, domates, yeşil biber, 
tereyağı

KİREMİTTE ET SOTE     
Sotelenmiş et parçaları, kapya biber, yeşil biber, domates ile kiremitte servis edilir.

AKTAŞLAR SOFRA        
Kanat, dana şiş, tavuk şiş, patlıcan kebabı, adana, kemiksiz tavuk but, fındık 
lahmacun közlenmiş domates, közlenmiş biber, yoğurt, pirinç pilavu, bulgur pilavı, 
lavaş, tandır ekmeği, yeşillik ile servis edilir.

ORTALARA (2,3,4 Kişilik)
AKTAŞ KİREMİTTE KUZU



HELLİMLİ TAVUK SARMA



DAĞ KEKİKLİ KREMALI TAVUK

Beyaz Etler 
BİBERLİ PİLİÇ        
Küp doğranmış tavuk göğsü, sarı ve kırmızı California biber, kapya biber, yeşil biber, 
arpacık soğan, acı sos, cherry domates, akdeniz yeşillikleri, patates cipsi ve makarna

HELLİM TAVUK SARMA      
Tavuk but, içerisine hellim peyniri sarılarak ızgarada pişirildikten sonra akdeniz 
yeşillikleri, patates cipsi ve makarna ile. 

DAĞ KEKİKLİ KREMALI TAVUK     
Küp şeklinde doğranmış tavuk açık filato, taze baharat, dağ kekiği, fesleğenli pesto 
sos, krema, akdeniz yeşillikleri, patates cipsi ve makarna ile.

TATLI EKŞİ SOSLU TAVUK    
Küp doğranmış tavuk göğsü, kırmızı ve sarı California biber, çarliston biber, arpacık 
soğan, mantar, tatlı ekşi sos, akdeniz yeşillikleri, patates cipsi ve makarna ile.

MANTAR VE KÖRİ SOSLU TAVUK   
Mantar, arpacık soğan, köri baharatı, kremalı pesto sos, akdeniz yeşillikleri, patates 
cipsi ve makarna ile.

BARBEKÜ SOSLU TAVUK    
Mantar ile sotelenmiş kemiksiz doğranmış tavuk but, sarı - kırmızı kapya biber,
Akdeniz yeşillikleri, patates cipsi ve makarna ile. 

ÇITIR TAVUKLAR        
Pane harcıyla kızartılmış tavuk fleto, patates cipsi ve pilav eşliğinde servis edilir.

TAVUK ŞİNİTZEL     
Şinitzel tavuk, akdeniz yeşillikleri, patates cipsi ve makarna ile.

KİREMİTTE TAVUK SOTE    
Tavuk, yeşil biber, soğan, domates, kiremitte servis edilir.

ANA YEMEKLER

TATLI EKŞİ SOSLU TAVUK



ISPANAK YATAĞINDA TAVUK



Beyaz Etler 
ISPANAK YATAĞINDA MANTARLI TAVUK 
Kremalı ıspanak sote üzerinde ızgara külbastı tavuk, üzerinde mantar sote, akdeniz 
yeşillikleri, patates cipsi ve makarna ile. 

MANTARLI KREMALI TAVUK   
Yaprak şeklinde tavuk göğsü, mantar, fesleğenli kremalı sos ve akdeniz yeşillikleri, 
patates cipsi ve makarna ile. 

SOYA SOSLU TAVUK    
Soya sosunda sotelenen nişastaya bulanmış küp doğranmış tavuk parçaları, akdeniz 
yeşillikleri, patates cipsi ve makarna ile. 

TERİYAKİ SOSLU TAVUK ŞİŞ     
Tavuk but, barbekü sos, teriyaki sos, tartilla ekmeği, sezar sos, sarı-kırmızı capya 
biber, hardal, chili sos ile.

MERMERDE PİLİÇ     
külbastı tavuk, elma dilim patates, fesleğenli yoğurt sos,hardal sos ve kaşar 
eşliğinde servis edilir.

TAVUK ÇÖP ŞİŞ     
Özel sosu ile şişte tavuk kuşbaşı, közlenmiş domates, yeşil biber ve bulgur pilavı 
eşliğinde servis edilir. 

KANAT IZGARA     
Kanat, közlemiş domates, közlenmiş yeşil biber, yeşillik ve  bulgur pilavı ile servis 
edilir.

IZGARA TAVUK DİLİMLERİ   
Tavuk but parçaları. Roka, parmesan peyniri ve patates cips ile

ANA YEMEKLER

MANTARLI KREMALI TAVUK

TERİYAKİ SOSLU TAVUK ŞİŞ

SOYA SOSLU TAVUK



JUNİOR PİDE MENÜ



JUNIOR KÖFTE MENÜ      
Köfte, yoğurt, patates cipsi ve içecek eşliğinde servis edilir.

JUNIOR TAVUK MENÜ   
Çöp şişte tavuk, yoğurt, patates cipsi ve içecek eşliğinde servis edilir. 

JUNIOR PİDE MENÜ      
Junior pide, patates cipsi ve içecek eşliğinde servis edilir.

JUNIOR LAHMACUN MENÜ  

ÇITIR TAVUK PARÇALARI   
Çocuk Menümüzde Oyuncak Hediyelidir.

ÇOCUKLARA ÖZEL
JUNİOR MENÜ

JUNİOR LAHMACUN

JUNİOR KÖFTE MENÜ

ÇITIR TAVUK PARÇALARI



COTYORA TATLISI



COTYORA TATLISI   
İçinde fındık, kaymak ve bal ile servis edilir.

BALLI FINDIKLI SÜTLAÇ    

KIZARMIŞ DONDURMA     
Galeta unu ve mısır confleksi ile panelenmiş vanilyalı dondurma

SICAK ÇİKOLATALI KEK  

FINDIKLI BURMA TATLISI  

BİTİRİCİ TATLILAR

SICAK ÇİKOLATALI KEK

BALLI FINDIKLI SÜTLAÇ

KIZARMIŞ DONDURMA



SOĞUK İÇECEKLER SICAK İÇECEKLER
FİNCAN ÇAY        

TÜRK KAHVESİ        

NESCAFE        

YEŞİL ÇAY        

ADA ÇAYI        

IHLAMUR        

AYRAN 

UFUK GAZOZ

SODA

MEYVELİ SODA

SIKMA PORTAKAL SUYU

SU


