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B I S T R O N O M E
Şehrin içinde ama karmaşanın dışında…

Bistronome, yemek, içki ve müziğin ahenk içindeki o muhteşem 
dansı ile mekân kültürüne yepyeni  bir tarz  getiriyor. 

Kendinizi evinizde hissedeceğiniz sıcacık bir kahvaltı ile 
uyanmak, dilerseniz  ücretsiz wifi hizmetimiz ile home ofis 
tadında çalışmak, toplantılar arası bir nefeslik öğle yemeğinde 
günün geri kalanı için enerji depolamak, gün sonunda      da 
samimi bir ortamda leziz bir akşam yemeği yemek, üzerine de 
bir kadeh bir şeyler içmek isterseniz sizleri tüm heyecanımızla 
Bistronome’a bekleriz.
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Kahvaltının mutlulukla bir ilgisi varsa, iyi bir kahvaltı 
yaşama sevincidir.

Ev yapımı reçeller, dalından yeni kopmuş sebzeler, 
çeşit çeşit yöresel peynirler ile sabah uykusu kokan bir 
bardak çay... Güne başlamanın en güzel yanı. 

Biz kahvaltı menümüzle iddialıyız. Peki siz  yumurtanızı 
nasıl alırdınız? Omlet, sahanda sucuklu ya da klasik bir 
menemen?

K A H V E  A L T I
GÜNE GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ 

|  B ISTRONOME

07



BISTRONOME |

08



D Ü N Y A  M U T F A Ğ I , 
A K D E N İ Z  E S İ N T İ S İ … 

Dünya mutfağının karakteristik tatlarını 
Bistronome tarzıyla yeniden yorumladık, 
seçimi size bıraktık. 

Pratik olsun ama damağım da lezzete 
doysun diyenlere, benzerini başka yerde 
yiyemeyeceğiniz sofistike sosları ile wrap 
ve burgerler… 

Akdeniz’in kaloride hafif, lezzette ağır 
butik salataları, tam kıvamında hamuruyla 
ev yapımı pizzaları ve her yerde aranıp 
hiçbir yerde bulunamayan dirilikte 
makarnaları… 

Bistronome’un enfes İtalyan usulü dört 
peynirli pizzası ile Roma lezzetlerini 
damağınızda hissedecek,

Özel baharatlarla marine edilmiş, kremalı 
rokforla damaklara son vuruşu yapan 
ızgara dana bonfilesi ile unutamayacağınız 
bir lezzet şöleni yaşayacaksınız.

|  B ISTRONOME

09



BISTRONOME |

10



|  B ISTRONOME

11



C O F F E E
BISTRONOME |

12



C O F F E E
|  B ISTRONOME

13



Sıcak, soğuk, aromalı ya da sade, Türk kah-
vesi ya da Amerikan kahvesi, filtre ya da cap-
puccino... Kahve artık sadece içimizi ısıtan, 
günün her zamanında kaybettiğimiz enerjiyi 
geri veren, keyfimizi yerine getiren bir içecek 
olmaktan çok öte. Ta uzaklardan buram buram 
kokusu gelen taze yapılmış mis gibi kokusuyla 
kahve, artık hepimiz için bir yaşam tarzı...

Canımız sıkkınken en yakın dostla içilen      
dertleşme Americano’su, kederdir, hüzündür, 
pekişen dostluktur.

Mutluyken arkadaşlarla içilen cappuccino, 
kahkahadır, neşedir, bir sürü “iyi ki”dir. 

Yemek sonrası babayla birlikte içilen bir Türk 
kahvesi, huzurdur, güvendir, şükürdür.

Sevgiliyle içilen çikolatalı mocha, aşk-
tır, bağlılıktır, birlikte hayal edilen geleceğe 
umuttur.

Kötü geçen bir gün sonunda bir başına içilen sert 
bir filtre kahve, hüzündür, bir içe dönüştür, ken-
di kendine hesaplaşmadır.

K A H V E  V E 
D A H A  F A Z L A S I
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Canınız çok çektiyse size özenle seçip 
dünyanın en özel kahve üreticilerinden 
getirttiğimiz, tadı damağınızda kalacak, 
“kahve”nin anlamını yeniden keşfede-
ceğiniz 3. nesil kahvelerimizden sıcacık bir 
fincan kahve yapalım, hislerinizi paylaşalım. 
En yakın dostunuzla içtiğiniz bir America-
no kadar keyifli, çocukluk arkadaşlarınızla 
yaptığınız nostalji sohbetleri kadar samimi 
olsun. 

Mutluluğunuz, kahkahanız en lezzetli Türk 
kahvesinin köpükleri kadar bol olsun… 

“BANA GÖRE TAZE YAPILMIŞ KAHVE 
KOKUSU DÜNYANIN EN GÜZEL 

BULUŞLARINDAN BİRİDİR” 
- H U G H  J AC K M A N
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İçeri girdiğiniz anda sizi karşılayan ferah 
atmosferi ve modern dekorasyonu ile samimi 
sohbetlere ev sahibi olmaya hevesli barı 
Bistronome’un belki de en sıcak  köşesi. 

Gece hayatının gürültüsünden uzak, baştan 
çıkarıcı içeceklere yakın olmak isterseniz 
barımıza uğramadan geçmemelisiniz. 

Akşamın yorgunluğunu omuzlarınızdan 
alacak zengin şarap ve viski menüsü, hafif 
ya da cüretkar likörler… Siz hangisini 
yudumlamak istediğinize karar verin, biz 
de yanına mis gibi bir peynir tabağı ya da 
atıştırmalık tatlar hazırlayalım. 

Ş A R A P ,  B İ R A  V E
A L K O L L Ü  İ Ç E C E K L E R
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“MÜZİK BEDENLE ZİHİN ARASINDA KİMSENİN HENÜZ TAM 
OLARAK AÇIKLAYAMADIĞI BİR BAĞ KURAR” 

- K E V I N  H O G A N
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Bistronome’un dinlendirici ve ferah ambiyansının 
belki de en önemli unsuru hem rahatlatıcı hem 
tazeleyici müziği.  Muhteşem lezzetlerimizin en 
güzel garnitürü…

Geleneksel tatlar ile özgün ve modern sunumları 
buluşturan Bistronome, mutfağının dışında yüksek 
tavanları, sıcak dekorasyonu ve geniş terası ile de 
davet veya organizasyonlarınızda ilk tercihiniz olma 
konusunda iddialı. Önceden rezervasyonunuzu 
alarak içeride size dilediğiniz atmosferi yaratabilir ya 
da teras masalarımızda eşsiz İstanbul manzarasıyla 
fazlasıyla memnun kalacağınız bir akşama ev 
sahipliği yapabiliriz.

SICACIK BİR ORTAM, 
SAMİMİ SOHBETLER
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ANA YEMEKLER

    

BAŞLANGIÇLAR

PIZZA

BURGER & WRAP

LOUISIANA BURGER 
Ev yapımı hamburger köftesi, lolorosso, domates, kö-
zlenmiş biber, jalapeno biber, patates kızartması,     loui-
siana ve guacomole soslar ile

BRUSCHETTA
Izgara kızartılmış hafif sarımsaklı ekmek, concasse 
domates, suda mozzarella parçaları, taze fesleğen, frenk 
soğan, taze kekik, sızma zeytinyağı

BISTRONOME PIZZA
Ev yapımı pizza hamuru, özel domates sos, mozzarella 
peynir, dana bonfile parçaları, karamelize soğan, roka 
yaprakları ve parmesan ile 

SWISS BURGER 
Ev yapımı hamburger köftesi, sote mantar, karışık yeşil-
lik, dilim taze domates, ızgara soğan, patates kızartması, 
guacomole ve remoulade soslar ile

CAPRESE
Taze roka, suda mozzarella, taze domates dilimleri, fes-
leğen yaprakları, pesto sos, sarımsaklı ekmek, sızma 
zeytinyağı ile

CARPACCIO PIZZA
Ev yapımı pizza hamuru, özel domates sos, mozzarel-
la peynir, dana carpaccio dilimleri, roka yaprakları ve    
parmesan ile

CAESAR WRAP 
Caesar soslu marul yaprakları, ızgara tavuk parçaları ve 
patates kızartması, salsa ve guacomole soslar ile

DANA CARPACCIO
Taze roka yaprakları, ince dilim dana carpaccio, taze     
parmesan peynir ile

ANATOLIA
Ev yapımı pizza hamuru, özel domates sos, mozzarella 
peynir, dana sucuk, biber turşusu, kuru kekik 

DANA ETLİ  WRAP 
Sebze ile sotelenmis bonfile parçaları, kaşar peyniri, 
patates kızartması, Akdeniz yeşillikleri, remoulade ve 
guacomole soslar ile

ENGİNARLI TAHIL SALATASI 
Akdeniz yeşillikleri, marine edilmiş enginar kalbi, tahıl 
mix, parmesan peynir, kurutulmuş domates, rezene, 
nane, maydanoz, limon vinaigrette sos

MELANZANE
Ev yapımı pizza hamuru, özel domates sos, mozzarella 
peynir, köz patlıcan, Ezine peynir, karamelize soğan, kö-
zlenmiş biber ve maydanoz

CHICKEN PARMIGGIANA 
İtalyan linguini makarna üzeri taze tavuk göğüs, özel   
domates sos, dana jambon, fırınlanmış kaşar peynir ile

SOMON IZGARA 
Izgara somon, Akdeniz yeşillikleri, tahıl mix, cherry     
domates, kereviz crispy, lemon butter sos ile

TAVUK SCHNITZEL
Kadayıfla panelenmiş tavuk göğüs, patates salatası ile 

IZGARA DANA BONFİLE
Özel sos ile marine edilmiş ızgara bonfile, krema rokfor, 
fırınlanmış patates kabuğunda mozzarella püre,           pap-
illote sebze buketi ile

DAĞ KEKİKLİ  IZGARA 
Dağ kekiği ile harmanlanmış ızgara tavuk, tahıl mix, 
cherry domates, yeşillik, rezene, limon vinaigrette sos ile

OSSO BUCO GREMOLATA SOS İLE
Risotto yatağında özel gremolata sos ile dana incik 

MAKARNALAR
PENNE ALLA NORMA 
İtalyan penne makarna, özel domates sos, patlıcan, suda 
mozzarella, kalamata zeytin, cherry domates, taze fes-
leğen

LASAGNA ALLA BOLOGNESE
Lasagna hamuru, ev yapımı, bolonez sos, domates, 
beşamel sos, mozzarella peyniri, parmesan

3 PEYNİRLİ  RISOTTO
Özel italyan pirinci, rokfor, taze parmesan peyniri ve   
emmental peynirleri ile

LINGUINI AI FRUTTI  DI MARE 
Linguini makarna, karides, kalamar, kum midyesi, midye 
içi, maydanoz ile 



BEYAZ ŞARAPKIRMIZI ŞARAP

COFFEE BAR

ESPRESSO BAR

CENTRAL VALLEY

BEER

CENTRAL VALLEY

FILTRE KAHVE

CONCHA Y TORO

WHISKEY

CONCHA Y TORO

COLD BREW ONE

FRONTERA CHARDONNAY

VODKA

FRONTERA C.SAUVIGNON

SYPHON COFFEE ONE

LAMBERTI

GIN

MENDOZA

AEROPRESS ONE

VENETO

LIQUEURS - VERMOUTH

CATENA ZAPATA

V60 DRIP ONE

WASHINGTON STATE

COGNAC

ALAMOS MALBEC

CHEMEX

PACIFIC RIM

TEQUILA

VENETO

ICE COFFEE

DRY RIESLING

RAKI

DONINI MERLOT

FRAPPE & FROZEN

CASILLERO DEL DIABLO S.BLANC

RUM

SICILIA

RESİM KOYULACAK BURAYA
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Esentepe Mahallesi, Kırgülü Sokak, No:4/4 R1-MC 
Metrocity İş Merkezi

Istanbul, Turkey
0(212) 264 40 00

www.bistronome.ist

@bistronome.istanbul               @bistronome_ist                @bistronome_ist
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BISTRONOME UYGULAMASINI İNDİRİN, SÜRPRİZ 

ÖDÜL VE FIRSATLARDAN YARARLANIN!

www.bistronome.ist


