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yenilikçi sunumlarıyla, hatta
hem ismiyle hem de sunum tasarımıyla
gülümseterek ayrışan bir marka.

Yenilikçi bir vizyonla ayrışsak da, yerel ürünleri, eskiden
yapıldığı gibi, tam mevsiminde menümüzde öncelemek
bize ayrı bir zevk veriyor.

Mevsiminde
yetişen sebze,
meyveler doğal
olarak yetiştirildiği
ve doğal yolla
olgunlaştıkları
için vitamin ve
mineral açısından
zengindirler, daha
lezzetli olurlar.
Mevsimselliğe
verdiğimiz önemin
göstergesi olarak
menü içeriğimizi,
yılda iki kez
yeniliyoruz.

Hatta, en iyi tabak sunumuna
ulaşmak için epey kafa yorduktan
sonra, “mükemmel” dediğimiz
tat ve sunumu tüm şubelerimizde
standart haline getirmek adına
tüm şeflerimizin katılımıyla
bir menü kampı düzenliyoruz.
Bu sezon da, aynı süreçlerden
geçerek sofranıza ve menü
içeriğimize, ağzınıza layık tatlar
getirdik.
Otuz senedir beraber
olduğumuz için misafirlerimizi
iyi tanıyoruz; krizden şikayet
edenlerin midesine su serpmek
için “Kriz Dostu Menü”lerimiz
sayfalarda yerini aldı.
“Gurmelik benim göbek
adım” diyen ziyaretçilerimiz
için uzman şeflerimizin
önerileriyle yemek eşleşmeleri
oluşturduk. Hatta hangi
yemek, hangi içecekle iyi gider
derken, yanına bir de eşlikçi
müzik listeleri ekledik. Spotify
listelerimizi QR kodlarda gururla
sunarız.

Kokteyl yapım videolarımızı
da yine QR kod alanlarında
paylaştık ki, yaparken insan epey
havalı görünüyor. Şaka şaka, sene
boyunca tarif isteyen kokteyl severlerin
merakını gidermek istedik.
Yeni sezon menümüzde afiyet
olsun demeden önce, tüm
yüzleri güldürecek küçük bir şey
daha yaptık; AVANTAMKAP
kampanyası artık tüm
şubelerimizde geçerlidir. Sofrada,
AVANTAMKAP amblemini
gördüğünüz tabak ücret dahilinde
değildir. Ödeme yapılmaksızın
sadece afiyetle mideye
indirilir. Menümüzün en
tatlı içeriği Avantamkap olsa
da, diğer alengirli isimli nefis
içerikli tatlarımız için, şimdi sizi
bahsi geçen menüyle baş başa
bırakıyoruz.

Afiyet olsun.
Teşekkürlerimizle

YATIYA DA
BEKLİYORUZ.
Senelerdir Leman Kültür
şubelerinde “yatıya hariç
her
zaman
bekleriz”
sloganını hep tebessüm
ederek kullandık.

MENÜ KAMPI

LEMAN HOTEL’de.
Yatıya gelmek isteyenleri
Leman Kültür Hotel’de
ağırlamaktan mutluluk
duyuyoruz. LMK’nın
Leman Kültür
konseptini otel ile
bir araya getirdiği,
kendine
özgün
karakterleriyle,
her odasında
farklı konsept
hikayeleriyle,
hem eğlenceli
hem konforlu,
L e m a n
Kültür’ün ilk ve tek
temalı otel konseptidir. İlk şubesini 2016’da
Denizli’de açtığımız otelimiz, alt katındaki
Leman Kültür Kafe Restaurant ve Leman
Sahne’yle hizmet vermektedir. 9 katlı 54 odalı
108 yatak kapasiteli, tamamen kendine has farklı
oda tasarımları, alt katındaki 350 kişi kapasiteli
Leman Kültür kafesi, fitness ve spa merkezi,
Türk hamamı, sauna gibi hizmetleriyle huzur
ve konforun, renkli ve eğlenceli bir dünyayla
birleştiği yepyeni konsept.

Her yeni menü öncesi menü kampı
yaptığımızı biliyor muydunuz?
Denizli’de k ons e pt
otelimizde gerçekleşen
kampta, bütün şubelerin
mutfak şefleri toplanıyor.
“Me n ü k a m p ı ” n ı n
amacı tabak sunumu ve
içeriğinde yakaladığımız
“işte bu” dediğimiz tadı

standart hale getirmek.
Tüm şubelerimizde aynı
tadı sürdürebilmek. Yeni
sezon kampızda bu sene
de mutfak üstüne bol bol
konuştuk, bol bol çalıştık.

HABERLER
En Tatlı Kampanya Haberi Burada

AVANTAMKAP
Bu amblemi
gördüğünüz

HER TABAK

ÜCRETSİZDİR.

AVA N T A M K A P :

Tabağınızda
bu
amblemi
görüyorsanız, avantayı kapar, yemeğin en tatlısını: bedava
olanını yersiniz!!!!! AVANTAMKAP kampanyası tüm
şubelerimizde geçerlidir, kampanyaların güzelidir. Bu
amblemi gördüğünüz tabak ücret dahilinde değildir.

KADIN EMEĞİNE TAM DESTEK!
Kadın emeğinin değerini ve istihdama katkısını biliyor ve
destekliyoruz. 2023 hedefimiz Leman Kültür Mutfağı‘nda
yüzde 5 olan kadın istihdamını yüzde 20’ye çıkarmak.

Kahveni Yudumla,
Kitabını Oku Mekanı

KÜLTÜRLÜ
GAYFEHANE

Şimdilik sadece İzmir Balçova’da hizmetinizde.

2000’lerin başından
beri en güzel
tatları üretmeye
çalışıyoruz.
Leman Gayfe, kitap
kahve konseptli, kültür
dolu kafe konseptimiz.
Kendi nitelikli
harman kahvemizin
sunulduğu, kitap ve

kahve kokusu dolu ortamında,
misafirlerimize hem dinlenme
hem de sosyalleşme alanı
yaratıyoruz.Üstelik Kırmızı Kedi
ile işbirliğimiz sayesinde Leman
Gayfe’de dünya edebiyatının en
iyi ürünlerini okuyabilir, dilerseniz
satın alabilirsiniz. Kendisini kitap
ve kahveyle tazelemek isteyen
ziyaretçilerimiz, nefis tatlarımızdan
da tadabiliyor.

LEMAN
GAYFE

Sevgili

Leman Kültür Dostları,

Hayatımızı renk, zevk ve gülümseme ile
lezzetlendiren Leman Dergisi’nin adıyla açılmış,
yemeye içmeye ve sosyalleşmeye ayırdığımız bu
ana değer katan Leman Kültür’e hoş geldiniz.
Ülkemizdeki perakende sektörünün
gelişimini AVM’lerden bağımsız
düşünemeyiz.
Türkiye’de
AVM
sektörü 1988 yılında açılan Galleria
AVM ile başladı. Aradan geçen 34
yılda AVM sayımız 450, kiralanabilir
alanımızda 14 milyon metre kare
oldu. İlk açılan AVM’lerimizde
(1.Nesil) kapalı tasarımları sebebiyle
gün ışığı içeriye giremiyor, dolayısıyla
enerji giderleri bir hayli fazla
oluyordu.
Sonraki
AVM’lerde
(2.Nesil) SKYlight uygulamasıyla
gün ışığından maksimum düzeyde
faydalanılmış
ve
ciddi
enerji
tasarrufları sağlanmıştır. 2008 yılında
başlayan kapalı ortamlarda sigara
yasağı kapsamında (3.Nesil) planlanan
AVM’lerde açık alan planlaması ekstra
önem kazanmıştır. Özellikle 2011
yılı sonrasında planlanan ve açılan
AVM’ler de ise (4.Nesil) Tematik
özelliği olan, sosyalleşme alanları
maksimize edilen, yeşil kullanımına
önem verilen alanlar ön plana çıktı.
Her açılan AVM, genel anlamda
per akende
m arkaları n ı n
zincirleşmesine, kurumsallaşmasına
ve buna paralel hizmet kalitesinin de

artmasına olanak sağlamıştır. Burada
özellikle yeme içme sektörü muazzam
bir gelişim göstermiştir. Öyle ki,
TV’lerde yeme içme ile ilgili yarışmalar
raiting rekorları kırıyor. Hepimiz
birer gourme olup çıktık. Bu ilginin
artarak devam edeceğini söylemek
abartı olmayacaktır. Pandeminin
yıkıcı ve zayıflatıcı etkilerini atmaya
başladığımız bu günlerde, yeme içme
neredeyse en hızlı toparlanan sektör
oldu. İnsan var olacağı sürece de
bu ilginin artarak devam edeceğini
düşünüyorum. İnsanı doğru okuyan,
onun istek ve arzularını önceleyen
her yeme içme markası için başarı
kaçınılmaz bir sonuç olacaktır.

Yüzümüzü
gülümseterek
içimizi ısıtan Leman’dan,
inanılmaz tatlar ve sıcacık
atmosferiyle hayatımıza keyif
katan Leman Kültür’e.
Sağlıkla ve keyifle,

Murat İzci

KDM AVM DANIŞMANLIK
GENEL MÜDÜRÜ

GÜNCEL

Geldiğimiz noktada dünya

iklim krizi

küresel bir

ile karşı karşıya ve hepimiz
üzerimize düşeni yapmalıyız.
Gelecek nesillerin hakkı
olan kaynakların devamlılığı
ve onlara temiz bir gelecek
sağlamak sürdürülebilirliktir. İşte
bu noktada restoranların rolü de
önemli, çünkü gıda zincirinde
kritik bir yere sahipler.
Sürdürülebilir bir
restoran işletmesi
olmak için
enerji yönetimi,
atık yönetimi,
su yönetimi
gibi konuları
mutlaka ele almalı
diğer yandan da
sosyal etkilerinin
farkında hareket
edilmelidir.

Resul Açıkel

METRO TÜRKİYE
SATIŞ DİREKTÖRÜ

Sosyal etki bir
restoranın bulunduğu
coğrafyadaki
kooperatiflerle ve
kurumlarla yapacağı
işbirliklerinin
yanısıra kendi
ekiplerinin
eğitimleri, doğru
ve adil koşullarda
çalışmasını da
kapsar.

Bu konuyu
samimiyetle ele
alan restoranları
önümüzdeki
dönemlerde daha
fazla göreceğiz
ve diğer yandan
‘sürdürülebilirlik’
tüketiciler için
belirleyici bir seçim
kriteri olacak.

GASTRONOMİ
OKUMAK İSTEYEN
ÖĞRENCİLERE

ALTIN
ÖĞÜTLER

Gastronomi günümüzde hem ülkemiz hem de

dünyanın en popüler alanlarından biri oldu. 2004
yılından itibaren gastronomi alanında akademik
çalışmalara başladım ve geçen 14 yıl içinde
gastronomi hayal edemeyeceğim bir seviyeye ulaştı.

Dr. Öğr. Üyesi İlkay GÖK

Okan Üniversitesi, Gastronomi Bölümü ve
Gastronomi Yüksek Lisans Bölüm Başkanı
Okan Mutfak Sanatları Merkezi Müdürü

O dönemlerde gastronomi kelimesinin
anlamı ve içeriği neredeyse hiç bilinmiyor,
dört yıllık gastronomi bölümlerinin açılıp
açılmaması ile ilgili tereddütler, bu bölüm
gerekli mi değil mi diye düşünceler vardı.
Aşçılar dört yıllık bir eğitim almalı mı,
gerekli mi diye düşünülürken diğer taraftan
da bölümler açılmaya başlandı.

Sertifika programlarında verilen
sertifikaların yetkinliğinin üniversite
diploması seviyesinde olduğunu
düşünenlerle karşılaştım. Soysal medyada
verilen bazı abartılı ve aslını taşımayan
bilgiler doğal olarak insanların akıllarını
karıştırıp yanlış kararlar vermesine neden
oldu.

İstanbul konumu gereği gastronomi
açısından büyük bir potansiyele
sahip şehirlerimizden biri olduğu
için de ilk bölümler İstanbul’da vakıf
üniversitelerinde kuruldu ve ardından diğer
şehirlerimizde ve devlet üniversitelerinde
açılmaya başlandı.

Oluşan karmaşadan faydalanarak işin
eğitimini almamış, altyapısı, bilgi birikimi
olmayan fakat yanlış beyanlarla, almadığı
eğitimleri almış, olmayan diplomaları
varmış gibi gösteren gastronomi insanları
da bu sektöre eklendi. Bu kişiler gastronomi
uzmanı, eğitmeni, danışman şef veya
gastronomi danışmanı olarak gastronomi
sektöründe bir değer haline geldiler.

Gelinen şimdiki noktada üniversitelerde
100’ün üstünde dört yıllık eğitim veren
gastronomi bölümü, çok daha fazlası iki
yıllık eğitim veren aşçılık programları var.
Üniversite eğitimi dışında farklı isimlerde
ayrıca aşçılık sertifika programları da çok
sayıda açılmış durumda.
Hızlıca akademik altyapısı tam olarak
oluşturulmadan üniversitede açılan
gastronomi bölümleri, Milli Eğitim’den
alınan onayla açılan sertifika veren
programları, gündemde çok yer almaya
başlayan gastronomi programları
gastronomi içeriğini tam olarak bilmeyen
çok sayıda insanımız da anlam karmaşası
oluşmasına neden oldu.

Ek olarak alanla hiçbir eğitimi, bilgisi
olmayan ezberlediği iki üç cümleyle
uzman gibi kendini lanse eden, blogerlar,
instagram inspectorü, dijital influencerlar
da alana eklendi. Sonuç olarak ülkemizde
gastronomide çok önemli büyüme devam
ederken beraberinde anlam karmaşasını
da taşıdı ve bu durum bir süre daha devam
edecektir.
Çünkü gastronomi henüz tam olarak
eğitim sürecini tamamlayamadı ve
taşlar yerine oturmadı. Bu nedenle
gastronominin sunduğu büyük pastadan
pay almak, medya gücünden faydalanmak
çok kolay ve cazip geliyor.

GÜNCEL
geçiş yaparak eğitimlerini dört yıla
tamamlayarak gastronomi diploması
alma şansına sahiptirler.

Yemek
bilmek, iki üç
sağlıklı cümle
söylemek,
lezzet yorumu
yapmak kadar
basit algılanan
gastronominin
derin felsefesini
bilen sayısı
arttıkça
zamanla bu
karmaşa da
sona erecektir.
Gastronomi okumak isteyen öğrencilerin
ve ailelerin bölümlerin içeriğini ve
amaçlarını, sahip olunan diplomaların
nerede geçerliliği olacağını çok iyi
bilmeleri gerekir. Öncelikler okullar
arasındaki farkları açıklamak gerekiyor.
Eğitimler ikiye ayrılıyor; üniversitelerdeki
bölümler ve Profesyonel Aşçılık Sertifika
Programları.

Üniversitede iki
farklı bölüm vardır.
1)Aşçılık Programı

İki yıllık bir eğitim verilir. Öğrenciler
üniversite sınavlarında Meslek
Yüksekokulları giriş kurallarına göre
aldıkları puanla girerler. İki yıllık
eğitimin içeriğinin büyük bir kısmını
uygulama dersleri oluşturur. Mutfak
personeli yetiştirilmesi hedeflenir. İki
yılda öğrenciler mutfak eğitimlerini
tamamlayıp, bilgi becerileri gelişmiş
önemli teorik bilgilere sahip olarak
mezun olurlar ve iki yıllık üniversite
diploması alırlar. Bu bölümden mezun
olanlar gastronomi bölümüne dikey

2) Gastronomi Bölümü
veya Gastronomi ve Mutfak
Sanatları Bölümü:

Her iki bölümde aynı dört yıllık diploma
ve yetkinlik verir. Yukarıda bahsettiğim
karmaşalar bölüm ismine de yansımıştır.
Bölümün eğitim içeriği çok derindir.
Birbirinden farklı disiplinlere ait dersler
bulunur. Mutfak eğitimlerinin yanı
sıra müfredat gıda, sanat, sağlık, tarih,
sosyoloji, tasarım, yönetim, işletmecilik,
maliyet analizi, turizm gibi çok farklı
bölümlerden beslenir. Dolayısıyla
gastronomi felsefesini çok iyi anlamak ve
anlatmak gereklidir. Mezun öğrenciler
yemek pişirmeyi çok iyi bilen uluslararası
standartlarda yöneticilik yapabilecek
bilgi birikimine sahip olurlar. Dört yıllık
üniversite diplomaları sayesinde sorumlu
yönetici yapabilecek imza atma yetkisine
sahiptirler.
Pedagojik formasyon alarak meslek
liselerinde öğretmen olabilirler.
Mezuniyet sonrası yükseklisans ve
doktora yaparak bölümde akademisyen
olarak çalışabilirler. Bahsettiğim bu iki
konu sadece dört yıllık diploma sahibi
öğrenciler için geçerlidir. Dört yıllık
diploma dışında başka hiçbir diploma
bu meslekleri sağlayamaz. Gastronomi
bölümü mezunları mutfak dışında yiyecek
içecek sektörünün her alanında görev
alabilir yetkili veya sorumlu yöneticisi
olabilirler. Çok geniş bir iş alanı vardır.
Birkaç cümleye sığdırmak çok zordur.

Profesyonel Aşçılık
Sertifika Programları

Üniversite sınavındaki gibi giriş kriterleri
yoktur. Diplomaya bakılmaksızın isteyen
herkes kayıt yaptırıp gerekli ücretleri
yatırarak programa başlayabilir.
Yaklaşık 630 saatlik bir eğitim sürecini
tamamlayarak genelde dört ay olarak
düşünülürse, dört aylık bir eğitim sonrası
elde edilen sertifikadır. Sertifika hiçbir
zaman üniversite diploması yetkisi ve
haklarına sahip değildir. Sadece sektörde
aşçı olmak için kısa süreli mesleki eğitim
desteği sağlar. Genel olarak teorik
bilgi süresi yok denecek kadar azdır.
Sertifikalar genelde Milli Eğitim’den

onaylıdır. Çok az sayıda üniversitenin
mesleki sertifika programı vardır. Bu
üniversitelerde sertifika onayı üniversite
tarafından verilir ve eğitimler üniversite
kontrolünde gerçekleştirilir.
Bugün dünyanın en ünlü sertifika
programları da aynı mantıktadır.
Üniversite seviyesinde eğitimlere sahip
değildirler. Özellikle Fransız sertifika
programlarına sahip okullar Fransız
mutfağı ağırlıklı eğitim vermektedir.
Genel olarak bu zamana kadar başarı
elde etmiş Türk aşçıların tam tersinde
hiçbir Fransız şef başka dünya mutfağı ve
tekniğiyle ilgilenmez.
Gastronomi eğitimi almayı planlayan
öğrencilerinin yaşadığı en büyük
karmaşası sertifika programlarıyla
üniversite bölümlerini karıştırmalarıdır.
Hatta bu karmaşa bazılarında o kadar
büyüktür ki sertifika programlarının
içeriğinin ve belgesinin üniversitenin
daha üstünde diye düşünürler.
Matematiksel olarak alınan eğitimleri
süresi hesaplandığında bunun mümkün
olmayacağı ortadadır.
Dört yıllık gastronomi bölümü seçecek
öğrenciler öncelik medyada yer alan en
iyisi biziz söylemlerini göz ardı ederek
değerlendirme yapmalıdır. Bunun için
değerlendirmeleri gereken;
bölümün genel durumu, bölüm
müfredatı, derslerin içeriği, açılan
seçmeli derslerin içeriği ve sayısı,
eğitim kadrosunun öz geçmişleri,
aldıkları eğitim ve gerçekleştirdikleri
projeler, mezunlarının nerede çalıştığı,
iş dünyasıyla işbirlikleri, iş dünyasına
yakınlık durumu, tecrübeli mezun
olma seviyesi, yurt içi ve yurt dışı
staj olanakları, eğitim mutfaklarının
olup olmadığı, sahip olduğu mutfağın
büyüklüğü, uygulama esnasında
kaç kişiyle birlikte çalıştıkları, okul
tarafından sağlanan malzeme ve ekipman
desteğinin bütçesi önemlidir. Ayrıca
bölümde gastronomi yükseklisans ve
doktora programının olup olmadığı
da büyük bir önem taşımaktadır. Okul
öğrenciden mutfak malzeme ve ekipmanı
talep etmeden öğrencilere sağlamak
zorundadır. Uygulama derslerinin öncelik
Türk mutfağı ağırlıklı olması, ardından
diğer dünya mutfaklarının eğitiminin
çoğunluğunu vermesi gerekir. Sadece bir
ülke mutfağına dayalı eğitim öğrencinin
vizyonunu büyütmek için yeterli değildir.

GURME GURME
HAREKETLER
RESTORAN DEMEK İYİLEŞTİREN,
GÜCE GÜÇ KATAN DEMEKTİR
Restoranın altın çağı 18. yy’dır. Restoran kelimesi ilk kez
o dönemde hasta ya da bitkin birine gücünü yeniden
kazandırma özelliğine sahip yemekler için kullanılmıştır. Et
suyu, bulyonu ve çorba kelimelerine karşılık da kullanılmış
olan restoranların esas görevi kişiyi iyileştirmek, sağlığına
kavuşturmak ve restore etmek olarak görülmüştür. İlk
modern restoranın öncüsü Parisli Boulanger’dir.

Çorbaları adeta şifa niyetine içildi. Kullandığı et suyu
sebze karışımları adından söz ettirmeye başladı. Kısa
sürede çeşitlerini ve menülerini zenginleştirdi ve büyük bir
başarı kazandı. Bu başarı, öyle hızla bir trende dönüştü ki ;
1800 yılına gelindiğinde Paris’te o gün için rekor sayılacak
adette; tam 500 restoran açılmıştı. İşte modern anlamda
restoranlarımız bu şekilde doğup tüm kıtaya ve ardından
dünyaya yayıldılar.

1

Şeflerinden
Gurme Tat Eşleşmeleri

2

tat, nota, kombin önerileri

ŞENGÜL ABLA
& DLCCABARNET SAUVIGNON / MERLOT

Şarap ve yemek çok derin ve renkli iki kültür. Şarabınızı
sevdiğiniz yemeklerle eşleştirmek hayatınızdaki en keyifli
kombinasyonlardan biri olabilir. Sevdiğiniz bir şarapla
harika bir yemek - Asla hayır diyemezsiniz, Dlc Cabarnet
Sauvignon / Merlot kupajı size önerebileceğimiz
şarapların başında geliyor.

Bu eşleşmeyle en iyi gidecek müzik önerileri için qr okutman yeterli.

TEX-MEX KÖFTE
& GREENWICH

Amerika Mexican mutfağının Türk mutfağı uyarlaması
olan cheddar soslu domatesli geleneksel mini köfteler ile
birlikte taze fesleğenle hazırladığımız ekşi - tatlı lezzet olan
kokteylimiz Greenwich iyi bir eşlikçi olacaktır.

Nereden
icap etti bu
“Gurme“lik?

Bugün soframıza gelen tabağın
en güzel sunumla en iyi içeriği
yakalamasını bekliyoruz.
Etrafımızda bir “gurmelik”
trendi, bir en iyi tat yarışı var
adeta.

Yemekte en iyi tadı
yakalama yarışını,
hatta “gourmet”lik
kavramının kendisini,
16. Louis’nin
zehirlenme korkusuna
borçlu olduğumuzu
biliyor muydunuz?
Louis zamanına kadar yemeklerin ağır veya yağlı olması pek
de sorun edilmiyordu. 1700’ lü yıllarda 16.Louis mutfağa
girdi, çünkü zehirleme saray entrikaları arasında popüler
bir yöntemdi!! Lois mutfakta her şeyin sağlıklı olduğundan
emin olmak istedi.

Kral’ın mutfağa girmesi elbette önemli, heyecan verici
olaydı. Mutfakta motivasyon arttı ve çalışanlar kendini
gösterme çabasına girdiler. Bu rekabet sayesinde
mutfak kültürü şekil değiştirmeye, gelişmeye başladı.
Av etinin, sülünün, etin, bıldırcının en kalitelisi
bulunmaya çalışılıyordu. Etlerin ve yiyeceklerin
pişmesinde incelikli yöntemler sergilenmeye başlandı,
marine edilmiş etler, baharatlı soslar gibi…..
O ağır yağlı yemekler ve soslar yerini daha hafif
soslara bıraktı, kremalı soslar yerine süt ve unun
karıştırılarak elde edilen soslar gibi; dolayısıyla damak
tadı da bununla beraber gelişmeye başladı.
Bu lezzet yarışında ortaya çıkan güzel yemeklere,
hangi şarabın eşlik edebileceği de popüler bir konu
başlığı halini aldı. 1700 lü yılların Fransa’sından hangi
tat, hangi yemek birbiriyle iyi gider sorusu ve arayışı
işte tam böyle, tarihin burasında dalga dalga dünya
mutfaklarına yayıldı.

Şeflerinden
Gurme Tat Eşleşmeleri

3

tat, nota, kombin önerileri

DOPİNG SALATA
& EFES GLUTENSİZ

Protein deposu kinoa ile sağlığınızı ve formunuzu
korurken biraz da kaçamak yapmak için en ideal birayı
glutensiz şekilde harmanlayabilirsiniz :)

Bu eşleşmeyle en iyi gidecek müzik önerileri için qr okutman yeterli.
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VİŞNELİ YULAFLI CRUMBLE
& CAPPUCCINO

Vişnenin ekşiliği yulafın fitliğinin buram buram hissedildiği
kıvamı hafif ve klasik olan crumble ile bol kremalı ve sütlü
olan cappuccino eşliğinde soğuk kış aylarında ısınma vakti.

nefis
YİYECEKLER

KAHVAL TILIKLAR
ÇEŞİT ÇEŞİT

OTLU OMLET

LEMAN YOK YOK
KAHVALTI KARNAVALI

Tam yağlı beyaz peynir, kaşar peyniri, Erzincan
tulum peyniri, siyah-yeşil zeytin, mini domates
-salatalık söğüş, parmak patates, şişte sıcak sosis
-sucuk, sigara böreği, yumurtalı ekmek, acuka, bal
kaymak, tereyağı, vişne reçeli, sürme çikolata, göz
yumurta, maydanoz, kayısı, sınırsız çay…

SİMİT CANDIR

OMLETLER

SICAK KAHVALTI TABAĞI

Otlu Omlet

LEMAN ANA GÖZLEME

Kavurmalı & Kaşar Peynirli
Şarküteri (Karışık)
Beyaz Peynirli & Maydanozlu
Dağ Mantarlı

Köy tereyağıyla hazırlanmış birbirinden
lezzetli omletler; Mini söğüş salata ve
parmak patates ile…

Çıtır kıtır simit, kaşar peyniri, fesleğenli yağ
ile buluşan beyaz peynirler, domates, biber
ve zeytin, söğüş ile…

Blance edilmiş taze otlu omlet, suda
mozarella üzerinde taze avokado püresi…

Fırınlanmış kırmızı soğanlı kabuklu baby
patates, tüm sosis, roka, ızgara hellim
peyniri, scrambled yumurta, dana füme et,
kiraz domates, sivri biber, mantar…

Tüm peynirlerin karışımını damağınızda
hissedeceksiniz… Parmak patates,
maydanoz, zeytin taneleri, mini söğüş ve
Timsah sos ile…

ÇAKALLI’NIN MENEMENİ

Ninemin domates ve biber kavurmasına,
biraz kaşar serpildi ve 2 yumurta kırıldı…

SICAK
KAHVALTI
TABAĞI

YUMURTANIN EN SAF HALİ
Porselen sahanda, köy tereyağı ile yapılmış;

Kavurmalı
Sucuklu
Peynirli
Sadeli

YUMURTANIN
EN SAF HALİ SADELİ
YUMURTANIN
EN SAF HALİ KAVURMALI

İSTEK ÜZERİNE EK ÜRÜNLER
HELLİM PEYNİRİ

BAL

BEYAZ PEYNİR

TEREYAĞ

SİGARA BÖREĞİ

KAYMAK

SUCUK ŞİŞ

REÇEL

HAŞLANMIŞ YUMURTA

KAKAOLU
FINDIK KREMASI

DANA KAVURMA

SİMİT

LEMAN ANA
GÖZLEME

TOSTLAR
GERÇEKTEN DOSTLAR
DADAŞ GARDAŞ USULÜ

Tava ekmeğinde kurutulmuş domates
ezmesi, kaşar peyniri, Erzincan kavurması
ve sivri biberli tost… Parmak patates ve
Timsah sos ile…

AYVALIK TOSTU

Sucuk, salam, patates püreli rus salatası,
kıvırcık marul, domates, kornişon turşu, kaşar
peyniri parmak patates ve zengin sos ile…

AYVALIK TOSTU

CÜMBÜR CEMAAT
BAZLAMALI
TOST

CÜMBÜR CEMAAT
BAZLAMALI TOST

Bazlama içerisine, kaşar ve beyaz peyniri,
birazcık da tulum, domates, sivri biber
ve ceviz atmaca… Tereyağı ile tost
makinesinde basmaca, parmak patates,
zeytin taneleri, mini söğüş ile vermece…

TAVA TOSTU

Tava ekmeğine fesleğenli ve köz biberli
ezme sürüldü; sucuk ve biber erimiş mozerella
ile harmanlandı bu tost dostunuz olacak…

DADAŞ GARDAŞ USULÜ

LEMAN FİT
FİT KAHVALTILIKLAR

FİT KAHVALTI 1

FİT KAHVALTI 2

FİT KAHVALTI 3

FİT KAHVALTI 4

Kızarmış tava ekmeği, lor peyniri, taze
avokado püresi, roka söğüş, suda mozarella
ve haşlanmış yumurta (5 dakikalık),
maydanoz, fırınlanmış yağsız baby patates...

2 adet haşlanmış yumurta, yeşil zeytin, kuru
kayısı, ceviz, marul göbek, avokado, tarçınlı
kıtır, limon...

4 yumurta beyazı, keten tohumu, çörekotu,
taze maydanoz, limon, tarçınlı kıtır,
avokado püresi, suda mozzarella...

Yulaf ezmesi, light beyaz peynir, siyah
zeytin, roka, maydanoz, limon...

LEMAN FİT
FİT SMOOTHIE’LER
ZERDEÇALLI
SMOOTHIE
PEKMEZ
SMOOTHIE

HURMALI
SMOOTHIE

PEKMEZ SMOOTHIE

Süzme yoğurt, üzüm pekmezi, tahin, yulaf
ezmesi, muz, kuş üzümü, kuru kayısı, bal...

HURMALI SMOOTHIE

Süzme yoğurt, hurma, yulaf ezmesi, muz,
ceviz içi, bal...

ZERDEÇALLI SMOOTHIE

Süzme yoğurt, zerdeçal, nesfit kırmızı
meyveler, kabak çekirdeği, avokado, kırmızı
kinoa, bal...

SMOOTHIE BERRY PÜRELİ
Süzme yoğurt, elma kurusu, frambuaz,
böğürtlen, haşlanmış kinoa, bal...

PEYNİR TABAĞI

BAŞLANGIÇLAR
TADIMLIK LEZZETLER

CAPRESE

MERCİMEK ÇORBASI
SOĞUK AYRAN
AŞI ÇORBASI
Soğuk servis edilir.

3 PEYNİRLİ KABAK MÜCVER
Otlu 3 peynirli kabak mücver,
sumaklı süzme yoğurt, ceviz...

PEYNİR TABAĞI

Beyaz peynir, ızgara hellim, Erzincan
tulumu, cheddar peyniri, kaşar peyniri,
salata kıtırı, taze çilek

CAPRESE

Suda mozerella, domates, küp domates,
labne, ekşi maya ekmeği, pesto sos ve
taze fesleğen… Mideniz asla kapris
yapmayacak...

LEMAN FİT
SALATALAR

LEMAN USULÜ
ILIK BİFTEK
SALATA

KADİM ÇOBAN SALATA

BAYIR GÜLÜ
SALATA

Sade domates, sade salatalık, bildiğiniz
sivri biber, tanıdık kırmızı soğan, canımız
roka, bembeyaz peynir, omega 3 deposu,
beyin ve bağışıklık destekçisi keten tohumu,
prostat düşmanı sizin için ayıklanmış kabak
çekirdeği içi… Zeytinyağı, limon ve sumak
sosu ile…

KİNOALI DOPİNG SALATA
Maskolin, avokado, mango, çilek, bebek
turp, kiraz domates, kırmızı kinoa, enginar
cücüğü, arpacık soğan, zeytinyağ ve limon
sosu ile… Egzotik tatlar ile yerel tatları
harmanladık, kinoanın muhteşem tropik
yakıtı ile sizi roketledik, ağzının sulandığını
hissediyoruz…

BAYIR GÜLÜ SALATA

Maskolin, aysberg, tavuk göğsü, badem,
suda mozzerella, kırmızı pancar, közlenmiş
biber, kornişon turşu, çeri domates…
Zeytinyağı ve limon sos ile…

LEMAN USULÜ ILIK
BİFTEK SALATA

Maskolin, keçi peyniri, dana biftek, mısır
koçanı, közlenmiş kırmızı biber, kabak
çekirdeği, kiraz domates, kornişon turşu…
Zeytinyağı ve limon sos ile… Çift çatalla
yemek isteyeceğiniz lezzet…

ROMA’NIN KRALI
SEZAR SALATA
KADİM ÇOBAN
SALATA

Göbek marul, aysberg, baharatlı ızgara
tavuk, kiraz domates, parmesan peyniri,
kroton… Ançüezli Sezar sos ile… Sezar
yiye yiye Sezar oldu…

ROKALI ELMALI TON
BALIKLI DARAL SALATA

Ton balığı, roka, yeşil ekşi elma, kırmızı
soğan, kiraz domates, bebek turp, tane
mısır, baby mısır, salata kıtır, yağ limon sos...
Formunuzun bozulduğunu hissediyorsanız
derhal sipariş edin ve üç öğün beş öğün
hatta altı yedi öğün demeden yiyin…

LEMAN FİT

ATOM BOWL

FİT BOWLLAR

VEGAN BOWL

Tavuk but, pirinç pilavı, atom yoğurt, salsa
picata, dereotu, balzamik glase, taze limon
ve jalapeno biber…

Akdeniz yeşilliği, haşlanmış nohut, nar ekşisi,
haşlanmış kinoa, kaju baharatı, salatalık, çeri
domates, taze limon, kimyon, taze nane…

FALAFEL BOWL

Teriyaki sos ile lezzetlendirilmiş falafel;
roka, nar ekşisi, pirinç pilavı, sarı leblebi,
Erzincan tulumu, taze limon…

HİNDİ BOWL

Akdeniz yeşilliği, nar ekşisi, hindi, avokado,
karamelize soğanlı mantar sote, haşlanmış
bulgur, portakal dilimleri, çeri domates,
kavrulmuş susam ve taze limon ile…

TON BALIKLI BOWL

Ton balığı, salatalık, akdeniz yeşilliği, nar
ekşisi, zeytinyağı, haşlanmış kinoa, kırmızı
soğan, dereotu, çeri domates, kornişon turşu,
tane mısır, kapari, taze limon…

FİT BOWL

Mix sebze, tso pilavı, süzme yoğurt, taze
limon...
ATOM
BOWL
FİT BOWL

HİNDİ
BOWL

FALAFEL BOWL

VEGAN BOWL

YENİ

KOZZİ GEBERDİ
Kaşarlı mantar dolgulu
tavuk göğsü, köri sos,
karemalize soğanlı
baby patates, beyaz
lahana salatası ile….

YENİ

BEŞ KAŞGARLI
TAVUK

Kremalı mantarlı ıspanak
sote kaşarlı tavuk, üzeri
napolitan sos, sumaklı
süzme yoğurt ile…

ANA
YEMEKLER
BEYAZ ETLER

GENERAL TSO

TERELELLİ TAVUK PAPRİKA

ERDENER ABİ’NİN
TAVUĞU

TAVUK LOKUM,
DİYEMEZSİN TOKUM!

GENERAL TSO

TERELELLİ TAVUK
PAPRİKA

Izgara tavuk göğsü üzerinde, kremalı,
közlenmiş patlıcanlı, sarımsaklı, kapya
biberli ejder sos, pirinç pilavı, kızartılmış
elma dilim patates, ızgara edilmiş domates,
soğan, biber ve zengin sos ile..

General Tso’nun zafer yemeği... Şekerli ve
baharatlı sosunda sarımsak ve kapya biberli
tavuk parçaları; yumurtalı soya soslu pilav
ve coslow ile…

BENCİL TAVUK

Bebek mısır, mantar ve biberler ile marine
olduktan sonra ızgara edilmiş tavuk filetolar,
patates püresi, kaju baharatlı nohut, pirinç
pilavı ve roka yaprakları ile…

Tuzlu tereyağı ile cızırdatılmış tavuk lokum,
bazlama ekmeği, arpacık soğan, tüm
sarımsak, keşkek, patates püresi ve salsa
picata ile…

Leman’ın acı sosu ile lezzetlendirilmiş
tavuk parçaları, renkli biberler, mantar
dilimleri; fesleğenli kremalı fettuccine ve
sebze mix ile…

BALLI TERİYAKİ
SOSLU TAVUK

Tavuk but, aysberg, sebze sote, taze soğan,
kavrulmuş susam, limon...

PEKMEZLİ TAVUK

Lime marinasyonlu pekmezli,
dömi glass soslu kavrulmuş
susamlı tavuk but, frik
bulgurlu nohutlu pilav,
kırmızı soğanlı, domatesli
roka salatası…

TAVUK PIER

Izgara edilmiş tavuk göğüs
dilimleri üzerine balzemik sirkeli
sarımsaklı, kırmızı soğanlı,
kapya biberli salsa picata sos,
roka, permesan peyniri
ve kiraz domates ile…

RİSOTTO DOLGULU
TAVUK SARMA

Mantarlı risotto, tavuk göğüs, çıtır ravioli,
kremalı pesto sos, ejder sos,
çeri domates ve çıtır fesleğen…

TAVUKLU KEŞKEK
Kırmızı soğanlı roka salatası,
keşkek, ızgara tavuk göğüs,
tereyağlı sos ile…
GATANA’NIN
DENEYSEL
TAVUĞU

FİKRİYE’NİN KÖRİLİ
TAVUĞU

Zerdeçallı köri soslu, renkli biberli,
mantarlı, yeşil elmalı, kuş üzümlü ve
susamlı tavuk parçaları; fesleğenli kremalı
fettuccine, baharatlı elma dilim patates ve
zengin sos ile…

ATOM IZGARA

Izgara edilmiş kemiksiz derili tavuk but,
acılı patlıcanlı yoğurtlama, pirinç pilavı,
kızartılmış elma dilim patates ile…

ATOM
IZGARA

GATANA’NIN DENEYSEL
TAVUĞU

Patates püresi yatağında ızgara edilmiş
baharatlı tavuk filetosu; karamelize mantar
sote, kinoalı tabule, salsa picata ile…

BİZİM ÖKKEŞ’İN HAYALİ
Napolitan sos yatağında ızgara edilmiş
kemiksiz tavuk but parçaları, pesto soslu,
permesanlı fettuccine, elma dilimli patates,
yoğurt sos ile…

ZAVALLI TAVUK O ŞİMDİ
ŞİNİTZEL

Leman’a özel pane harcına belenmiş tavuk
göğüsleri, mayonezli, hardallı, sarımsaklı
patates salatası, roka yaprakları, domates
parçaları ve zengin sos ile…
ZAVALLI
TAVUK O ŞİMDİ
ŞİNİTZEL

İSTEK ÜZERİNE EK ÜRÜNLER
PİRİNÇ PİLAVI
SEBZE GARNİTÜR
PATATES PÜRESİ
MAKARNA (FETTUCCINE)
ATOM YOĞURDU

ANA
YEMEKLER
KIRMIZI ETLER

YENİ

TEX-MEX KÖFTE

Tex-mex mutfağının vazgeçilmezi… Acılı
domates sos, mini köfteler, bol cheddar sos
ve kıyılmış maydanoz ile…

ORTAYA KARIŞIK
MİDEYLE BARIŞIK

Leman Kültür’ün efsane et yemeklerinin
harmanı. Biraz gatana, biraz atom, birazda
Deli Cevat, biraz Bezgin, bide kolbastı
külbastı… Yanında pilav ve keşkek var.
Karamelize soğanlı mantar sote, patates
püresi, sigara böreği, soğan halkası, kaşarlı
mantar, şişte sucuk, ağa cacığı…

ŞENGÜL ABLA’NIN
PARMESAN SOSLU DANA
BONFİLESİ

Parmesan peynirli ve mantarlı ızgara dana
bonfile, Napolitan soslu fettuccine, baharatlı
elma dilim patates, ızgara domates, soğan,
biber ve yoğurt sos…

TEX-MEX KÖFTE

DANA ETLİ KEŞKEK

FAJİTA CONCARNE

Kaju ve fajita baharatları ile sotelenmiş, jelapone biberli, meksika fasulyeli,
tane mısırlı, kavrulmuş chedar soslu kıyma, meksika lezzetlerinin menüdeki yeni üyesi...

DANA LOKUM BEN KOPTUM, YOKUM

ÖKÜZ BEĞENDİ

DANA LOKUM BEN
KOPTUM, YOKUM

KOLBASTI KÜLBASTI

Izgara biftek dilimleri, çeşnilendirilmiş elma
dilim patates, tortilla, pirinç pilavı, ızgara edilmiş
domates, biber, soğan ve zengin sos ile…

Tuzlu tereyağı ile cızırdatılmış dana lokum;
bazlama, arpacık soğan, tüm sarımsak,
ızgara biber, domates yanında keşkek,
patates püresi ve salsa picata ile…

SİRON

Kurutulmuş siron, çırpılmış yoğurt,
özel kıyma sosu, maydanoz…

TANDIR ÇÖKERTME

Kremalı mantar, tandır eti, bazlama
ekmeği, kibrit patates, İskender sos, yoğurt
ve taze kekik ile…

ÖKÜZ BEĞENDİ

Patlıcan beğendi yatağında, demi glace
ile lezzetlendirilmiş biftek dilimleri, pirinç
pilavı, elma dilim patates, ızgara domates,
biber, soğan ve zengin sos ile…

DANA ETLİ KEŞKEK

Kırmızı soğanlı roka salatası, keşkek, ızgara
dana kontrafile, tereyağı sos ile…

SİRON

YENİ

LEMAN TAVA

Leman şeflerinden tatmaya değer bir klasik...
Bazlama üzerinde Leman tava, sumaklı süzme yoğurt,
İskender sos, köz patlıcan, köpük tereyağ confit arpacık soğan
ve sarımsak ile…

CHEDDAR VE KAŞAR PEYNİRİ
DOLGULU KÖFTE

Karadeniz tava ekmeği üzeri, cheddarlı ve kaşar peynir
dolgulu köfte, pancarlı patates püresi, roka,
dilim limon, balzamik glaze…

MEKSİKALI
LEZZET
FAJİTALAR

BAHARATLI
TAVUKLU

DANA
ETLİ

COMBO

MEKSİKALI LEZZET FAJİTA
Kaju ve fajita baharatları ile sotelenmiş;
jelapone biber, Meksika fasulyesi, sebzeler
üzerinde, en iyi kankalar, Timsah & sour
cream ve avakodo sos ile…

Dana Etli			
Baharatlı Tavuklu		
Combo

BEZGİN BEKİR KÖFTE

BEZGİN BEKİR KÖFTESİ

Izgara edilmiş, yufkaya sarılı köfteler,
seçiminize göre sarımsaklı ya da sarımsaksız
yoğurt, elma dilim patates, pirinç pilavı ve
zengin sos ile…

DELİ CEVAT KÖFTESİ

Bazlama ekmeği üzerinde ejder sos, eşliğinde
bildiğin köfte, parmak patates ve ızgara
domates biber ile…

CIZIRDAYAN
KAŞARLI KÖFTE

Döküm tavada demi glace sos ile
lezzetlendirilmiş, kaşarlı mantarlı, kiraz
domates, biberli ızgara köfte, pirinç pilavı,
yoğurt, çeşnilendirilmiş çıtır tortilla, salsa
piccata ve zengin sos ile…

DELİ CEVAT
KÖFTESİ

ATOM KÖFTE

Tereyağlı kıtır bazlama üzerinde, hafif acılı
patlıcanlı yoğurtlama, Tire usulü maydanozlu
köfte ızgara, domates ve biber ile…

ATOM KÖFTE

İSTEK ÜZERİNE EK ÜRÜNLER
KEŞKEK

PİRİNÇ PİLAVI

TORTİLLA (3 ADET)

YOĞURT (NORMAL)

PATATES PÜRESİ

KATLANAN
LEZZETLER
SEVENLER ANLAR

KATMACUN

Altı katlı küçük lavaş ekmeği arasında biber
salçalı domates, biber, soğan ve kıyma
kavurmaca, haydari, yeşillik, salsa piccata,
jelapone biber ile…

QUESADILLA

Soğan, renkli biberler, mantar, jelapone
biber, Meksika fasülyesi, fajita baharatı,
kaşar peyniri, soya sos, barbekü sos, sour
cream sos zengin ve avokado sos…

Tandır Etli
Tavuklu

BAZLAMALI
TAVUK SANDVİÇ

Bazlama ekmeği içerisinde, soya sos ve
kremalı mantarlı tavuk parçaları, eritilmiş
kaşar peyniri, mini salata, parmak patates
kızartması ve timsah sos ile…

HAMBURGERLER
EV YAPIMI BURGERLER

L-MANYAK
HAMBURGER

SAYGIN HAMBURGER

Kocaman ev yapımı burger köftesi,
barbekü edilmiş füme antrikot, karamelize
soğan, patlıcan beğendi, bıldırcın
yumurtası, kızartılmış parmak patatesi,
Leman’ın özel kova salatası, Timsah sos ve
coslow ile…

SAYGIN
HAMBURGER

LEMAN ÇİİZBURGER
LEMAN STEAKBURGER

Izgara edilmiş dana biftek, karamelize
soğan, kıvırcık, domates ve turşu, kızarmış
parmak patates, Leman’ın özel kova
salatası, Timsah sos ve coslow ile…

NEŞE ODUNUNDA
BARBEKÜ SOSLU
DOPİNG BURGER

Izgara edilmiş kemiksiz but ve soğan
halkası üzerine barbekü sos, kızarmış
parmak patates, kıvırcık, domates ve turşu.
Leman’ın özel kova salatası, Timsah sos ve
coslow ile…

Kocaman ev yapımı burger köftesi,
karamelize soğan, cheddar peyniri, kıvırcık,
domates ve turşu, kızarmış parmak
patatesi… Leman’ın özel kova salatası,
Timsah sos ve coslow ile…

KALLAVİ KÖFTELİ
YAMAN CHEESE BURGER
Kocaman ev yapımı burger köftesi,
domates, kıvırcık ve turşu, mühürlenmiş
kaşar peyniri, peynir soslu bukle makarna,
parmak patates ve Timsah sos eşliğinde…

İSTEK ÜZERİNE EK ÜRÜNLER
DİLİM CHEDDAR PEYNİR

L-MANYAK HAMBURGER

Kocaman ev yapımı burger köftesi,
karamelize soğan, domates, kıvırcık ve turşu,
kızarmış parmak patatesi, Leman’ın özel
kova salatası, Timsah sos ve coslow ile…

BURGER KÖFTESİ (110 GR)
BURGER KÖFTESİ (150 GR)
TAVUK GÖĞÜS (90 GR)
PARMAK PATATES

ÇÖKERTME BURGER

Acılı salsa picatta, hamburger köftesi, tandır
eti, cheddar peyniri, üzeri kibrit patates, kova
salata, kova patates, Timsah sos, coslow…

TANDIR PİZZA

PİZZALAR
MALZEMESİ ÖZEL,
HAMURU GÜZEL

Özel pizza sosu, mozerella peyniri, demi
glace sosu ile lezzetlendirilmiş tandır
eti, sivri biber ve chedar peyniri…

MARGARITA

Özel pizza sosu, mozzarella peyniri, taze
fesleğen ve kiraz domates…

PİZZA VİVA SANTA

Çıtır pizza hamuru üzerinde baharatlı
tavuk parçaları, mozzarella, kültür mantarı,
karamelize soğan, ince doğranmış roka
parçaları… Mısır cips, barbekü sos, salsa
piccata ve cheddar sos ile…

DÖRT PEYNİRLİ PİZZA

Pizza hamuruna sürülmüş labne peyniri
üzerine mozzarella, parmesan ve cheddar
peynir, domates ve roka yaprakları ile…

BAS BAS PARALARI PİZZAYA
Pizza hamurunda özel pizza sosu,
mozzarella peyniri, salam, sucuk, sosis,
renkli biber, mantar, dilimlenmiş siyah
zeytin, tane mısır ve roka yaprakları…

DÖRT
PEYNİRLİ
PİZZA

TON BALIKLI PİZZA

Pizza hamurunda özel pizza sosu,
mozzarella peyniri, ton balığı ve mısır,
üzerine ise taze soğan, maydanoz, kıvırcık,
kırmızı soğan ve kiraz domatesten oluşan
mini salata ile…

İSTEK ÜZERİNE EK ÜRÜNLER
SUCUK
SALAM
SOSİS
TON
BALIKLI
PİZZA

CHEDDAR PEYNİRİ
TON BALIĞI
PARMESAN PEYNİRİ

ÇITIR MANTI

Çıtır mantı, sour cream sos, kale biberi,
tane karabiber, kırmızı yağ…

MAKARNALAR

MAG & CHEESE
LEZZET BUKLELERİ

Rokfor, krema, cheddar, kaşar ve parmesan
peynirli, kremalı bukle makarna; roka ve
salsa picatta ile…

PENNE ARABIATA

TADINI ANLATA ANLATA
Bİ HAL OLDUĞUMUZ

Acı kuru biber, dilim zeytin parçaları,
parmesan ve acı domates soslu penne için
düşünme…

SPAGETTİ SOSYETİK
BOLONEZ

ÜÇGEN MANTI

Tam da bildiğiniz gibi kıymalı, parmesanlı
spagetti keyfi…

Üçgen mantı, tereyağ, çırpılmış yoğurt,
ceviz içi, kırmızı yağ ile…

TAVUKLU FETTUCCINE
Mİ ALSAM YOKSA

Tavuk parçaları, mantar, fesleğen,
parmesan ve krema ile lezzetlendirilmiş
fettucciniye ne dersin!!!

SPAGETTİ NAPOLITAN’A
NE DERSİN
Bu da domates soslu ve kaşarlı spagetti…

RAMEN

Ramen sos, yassı spagetti,
havuç, kabak, brokoli, susam,
taze soğan, haşlanmış yumurta…

Etli
Tavuklu

KREMALI FESLEĞENLİ
RAVIOLI

Ispanaklı peynirli ravioli (12 adet), krema,
pesto sos, sarımsak, parmesan, kızarmış
fesleğen ve napolitan sos ile…

ÇITIR MANTI

ÇOCUK
MENÜSÜ
BÜYÜKLERİ
KISKANDIRAN LEZZETLER
AHTAPOT
SOSİS

AHTAPOT SOSİS
Sosis ve parmak patates...

CİNS BURGER CÜNYIR

Burger köftesi (50 gr), hamburger ekmeği
(küçük), parmak patates, kıvırcık marul,
domates, turşu…

SADE PENNE

KÖFTE-PATTİS

SADE PENNE

Katkısız, sossuz sade penne makarna :)

NUGGET TABAĞI

Nugget, parmak patates ve pilav..

KÖFTE-PATTİS

Anne köftesi, patates ve pilav…

YENİ

CRUMBLE

TATLILAR
EN TATLI KISIMDASINIZ

Vişneli Yulaflı Crumble

Vişneli, yulaf ve toz bademli kızarmış
crumble hamuru vanilyalı dondurma ile…

Elmalı Crumble

Yeşil elma, kuru üzüm, ceviz içi, tereyağ,
şeker, toz tarçın ile toz bademli kızarmış
crumble hamuru limon sorbe ile…

DAMLA SAKIZLI
ÇİKOLATALI MUHALLEBİ
Tadı damağında bildiğin damla
sakızlı muhallebi hem de
çikolatalı… Limon sorbe ile...

DAMLA SAKIZLI
ÇİKOLATALI
MUHALLEBİ

ELMALI
CRUMBLE

ORTAYA KARIŞIK TATLI
Biraz çizkek, biraz fıkırdatan,
biraz profiterol, biraz browni,
mini tramisu, sufleyide unutmadık
bolca çilek ve vanilyalı dondurma ile…

CHEESECAKELER

Yeşil Limonlu 			
Bol Çikolatalı

LEMAN NİRVANA

Nirvanaya ulaşmanın en kısa yolu...
Dikkat bağımlılık yapar…

Klasik
Oreolu
Nutellalı

FİNCAN TİRAMİSU

Leman’ın özel fincan tiramisusu…

PROFİTEROLLÜ
KAHKAHA PASTA

FİNCAN
TİRAMİSU

Tadına doyamayacaksınız…

YENİ

SÜT HELVASI

Bursa’nın meşhur tatlısı süt helvası artık
Leman mutfaklarında…

ÇITIR KADAYIFLI
FINDIKLI MUHALLEBİ

Kavrulmuş fındık parçaları, beyaz çikolatalı
muhallebi, çıtır kadayıf üzeri dondurma...

ÇİKOLATALI SUFLE
Dondurma ve kremalı sufle…

HAVUÇLU KEK

Ballı cevizli havuçlu özel kremalı kek…
SÜT
HELVASI

DONDURMALI KUP

Vanilyalı, orman meyveli, limonlu, çikolatalı çeşitleri
ile isteğe göre çikolata veya frambuaz soslu…

DONDURMALI WAFFLE

Çift kat bildiğiniz waffle, isteğe göre çilekli,
muzlu, karışık meyveli…

PROFİTEROL

O tatlı dünyasının klasiklerinden…
Kimileri için vazgeçilmez… Çikolata ve
çilek soslu çeşitleri ile bir kez de Leman
Mutfağı’ndan deneyin…

BROWNIE
DONDURMALI
WAFFLE

Ilık brownie, vanilya dondurma, çikolata sos
damlacıkları…

MEYVE TABAĞI

Taze mevsim meyveleri, şık bir sunum ile…

KANKA

BESİN ZİNCİRİ
LEZZET AKADEMİSİ SUNAR

NACHOS KIYMALI

NACHOS
KLASİK

Tex-mex mutfağının
vazgeçilmezi…Baharatlı mısır
tortilla cipsi üzerine eklenen
Meksika fasulyesi jalapeno biber,
salsa piccata, cheddar brule,
guacamole sos ve sour cream ile…

NACHOS
KIYMALI

YENİ

Tex-mex mutfağının
vazgeçilmezi…Baharatlı mısır
tortilla cipsi üzerine eklenen dana
kıyma, Meksika fasülyesi, jalapeno
biber, salsa piccata, cheddar brule,
guacamole sos ve sour crema ile…

NACHOS
TAVUKLU

YENİ

Tex-mex mutfağının
vazgeçilmezi…Baharatlı mısır
tortilla cipsi üzerine eklenen
tavuk parçaları, Meksika fasülyesi,
jalapeno biber, salsa piccata,
cheddar brule, guacamole sos ve
sour crema ile…

YENİ

ÇİN BÖREĞİ

Tavuk göğsü, kabak, havuç, beyaz lahana,
soya sosu, barbekü sos, çin böreği, parmak
patates sour crem sos ve sweet chili sos ile…

YENİ

AVCI BÖREĞİ

AVCI BÖREĞİ

Dana kıyma, ceviz içi, kuru sağan, sarımsak,
kaşar peyniri harcı ile panelenmiş avcı
böreği, parmak patates, sour crem sos ve
sweet chili sos ile…

ÜÇLÜ BURGER

Üçlü mini hamburger, acılı tavuk zinger,
(üzeri cheddar sos) soğan halkası, parmak
patates ve timsah sos ile..

FALAFEL

KAJU BAHARATLI ELMA
DİLİM PATATES

PARMAK PATATES

KANKALAR SEPETİ

LEMAN KUMPİR

SOĞAN HALKASI

ÇITIR TAVUK TABAĞI

Çeşnilenmiş elma dilim patatesi, zengin ve
yoğurt sos ile…

Nugget, mozzarella stick, peynirli ravioli,
sigara böreği, soğan halkası, şişlenmiş dana
sosis, yanında kova salata ve zengin sos ile…

Kızartılmış soğan halkası…
Zengin ve yoğurt sos ile…

SIDIKA’NIN LEZZET ÇITIRI

Pancarlı patates püresi yatağında;
nohut köftesi, yoğurt sos eşliğinde…

Çeşnilenmiş parmak patates kızartması,
zengin ve yoğurt sos ile…

Tane hardallı kabuklu patates püresi,
kaşar peyniri, tereyağ, tane mısır, rus
salatası, dilim siyah zeytin, dana sosis,
kornişon turşu…

Nugget, Sıdıka’nın tavuğu, tavuk baget,
soğan halkası, parmak patates, bisküvi
ekmeği ve timsah sos ile…

Özel kaplamalı çıtır çıtır tavuk ve parmak
patates… Zengin sos ve haydari ile…

ÇITIR RAVIOLI

YASAKSIZ CEZASIZ
SİGARA BÖREĞİ

ACILI TAVUK ZİNGER

Kızarmış parmak patates yatağında, taze
yufkaya sarılmış, peynirli ve maydanozlu…
Kova salata ve timsah sos ile…

Peynirli Ravioli (12 adet), zengin sos,
yoğurt sos ve frenk soğan ile…

Acılı cips ile panelenmiş tavuk
parçaları, parmak patates,
cheddar sos, sweetchili sos…

SOKAK

LEZZETLERİ
MÜDAVİMLERİNE ÖZEL
EKMEK ARASI KÖFTE

Bildiğin bakkal ekmeği içerisine soğanlı
maydanozlu köfte...

TAVUKLU
NOHUTLU PİLAV

Tiftiklenmiş tavuklu nohutlu pilav, salsa piccatta ile…

DÜRÜMLEMECE

Izgara izli tortilla içerisine dürülmüş soya sos ile
soğan, mantar, renkli biberler ve cheddar peyniri,
kızarmış patates, mini salata coslow ve zengin
sos ile…

Dana Etli
Tavuklu
Köfteli

SUCUK EKMEK

Bakkal ekmeği içerisinde dana sucuk,
domates, turşu

SANAYİ TOSTU

Bakkal ekmeği içerisinde salçalı, kaşarlı,
sucuklu, bol maydanozlu tost

BİRA YANI APERATİF LEZZETLER
MISIR KABURGA
MISIR TOPLARI
NACHOS ZEYTİNLİ
KAŞARLI SUCUKLU
PATATES

leziz
İÇECEKLER

BİRALAR
EFES PİLSEN
30 CL FIÇI BİRA
EFES PİLSEN
50 CL FIÇI BİRA
EFES ÖZEL SERİ
50 CL ŞİŞE
EFES MALT 50 CL ŞİŞE
EFES PİLSEN 50 CL ŞİŞE
BOMONTİ FİLTRESİZ
50 CL ŞİŞE
EFES GLUTENSİZ
50 CL ŞİŞE
MİLLER 33 CL ŞİŞE
BUD 50 CL ŞİŞE
BECK’S 33 CL ŞİŞE
AMSTERDAM
NAVIGATOR 50 CL ŞİŞE
GROLSCH 45 CL ŞİŞE
DUVEL 33 CL ŞİŞE
HOEGAARDEN 33 CL ŞİŞE
CORONA 35,5 CL ŞİŞE

CİPS
KURUYEMİŞ TABAĞI
ÇEREZ ANTEP (80 GR)
ÇEREZ FINDIK (80 GR)
ÇEREZ FISTIK (80 GR)

LEMAN
KOKTEYLLER

CUCUMBER SOUL
Beefeater, salatalık, nane,
sweet sour, lime

TROPICAL BLACKBERRY
Havana Club 3 Anos, berry püre, vişne,
sweet sour, lime

GINGER REFRESHMENT
Absolut Pears, zencefil sos,
kekik, lime, Sprite

PINKY FIZZ

Beefeater Pink, limon, çilek,
pudra şekeri, soda

RICH IRISH

Jameson, tropical likör, adaçayı,
ananas, sweet sour, lime

TEARS OF
PEARS

TEARS OF PEARS

Absolut Pears, Garrone Bitter,
yeşil elma, mango püre, limon

GINGER
REFRESHMENT
PINKY
FIZZ

DEVIL & I

Absolut, passion püre, limonata,
lime, acı sos

GREENWICH

Beefeater, taze fesleğen,
lime, şeker

PASSION DREAM

Absolut, şeftali likörü, passion püre,
sweet sour, tarçın, lime

SHARK ATTACK

Absolut, şeftali şurubu, turunç
şurubu, limon, vişne suyu

DEVIL & I

LEMAN FRESH

Absolut, Beefeater, tropical likör,
passion püre, sweet sour, tonic

COSMOS

Absolut, kırmızı şarap,
berry püre, sprite
RICH IRISH

GREENWICH

KLASİK
KOKTEYLLER
GARRONE SPRITZ

PINA COLADA

Garrone Spritz, beyaz şarap, soda

Havana Club 3 Anos, Malibu,
hindistan cevizi püre, ananas, süt

NEGRONI

SANGRIA

Garrone Bitter, Beefeater, Garrone Rosso

Absolut, kırmızı şarap, çilek sos, karadut sos

LONG ISLAND

COSMOPOLITAN

Havana Club 3 Anos, Beefeater, Absolut,
Olmeca Blanco, Garrone Triple Sec, sweet
sour, cola

Absolut Citron, Garrone Triple Sec,
Cranberry, limon

LYNCHBURG LEMONADE

GOLDEN GATE

Joint, Garrone Triple Sec, sweet sour,
Sprite, lime

GARRONE SPRITZ

Joint, tropical likör, Sprite

PINA COLADA

SEX ON THE BEACH

Absolut, Olmeca Blanco, şeftali likörü,
portakal, nar

APPLE MARTINI

Absolut Pears, yeşil elma, limon

YENİ

ESPRESSO MARTINI
Absolut, Kahlua, Espresso

İsteğinize göre 4 shot olarak da servis edilebilir…

AŞKIM AŞKIM
MARGARİTA
YENİ

PASSION MARGARITA

Olmeca Blanco, Triple Sec, passion püre,
limon, acı sos

MARGARITA

Olmeca Blanco, Garrone Triple Sec,
limon, lime

STRAWBERRY MARGARITA
Olmeca Blanco, Garrone Triple Sec,
çilek, limon
İsteğinize göre frozen olarak da içebilirsiniz …
PASSION MARGARITA

SHOT
OLMECA BLANCO SHOT
RAMAZOTTI AMARO SHOT
JAMESON SHOT
YENİ

ESPRESSO MARTINI SHOT
Absolut, Kahlua, Espresso
4 shot olarak servis edilir…

MOJI MOJI
MOJITOLAR
MOJITO

Havana Club 3 Anos,
lime, nane, soda

STRAWBERRY
MOJITO

Havana Club 3 Anos, çilek,
lime, nane, soda

APPLE
MOJITO

Havana Club 3 Anos,
yeşil elma, lime, nane, soda

YÜKSEK
ALKOLLÜLER
ABSOLUT ŞİŞE MENÜ

4 adet Burn veya meşrubat, çerez, cips, meyve tabağı

CHIVAS REGAL 12 ŞİŞE MENÜ

4 adet Burn veya meşrubat, çerez, cips, meyve tabağı
TEK

DUBLE

ABSOLUT + SEÇİMİNİZ
Blue, mandarin, pears, lime, vanilya

BEEFEATER + SEÇİMİNİZ
BALLENTINES

BALLENTINES 12
JAMESON

JAMESON CASKMATES

JAMESON BLACK BARREL
JOINT

CHIVAS REGAL 12

CHIVAS EXTRA 13 SHERRY CASK
CHIVAS REGAL 15
CHIVAS REGAL 18
THE GLENLIVET

THE GLENLIVET FOUNDERS
RESERVE
ABERLOUR 12

HAVANA CLUB 3 ANOS
HAVANA CLUB 7
MARTELL VS
GARRONE

Dry, Rosso, Bianco, Bitter

YÜKSEK
ALKOLLÜLER
GARRONE TRIPLE SEC

LIMONCELLO

RAMAZOTTI AMARO

BAKER’S FIELD

KAHLUA

MALIBU

TEK

DUBLE

MİLLİ RAKI

DİKKAT!
Şişede durduğu gibi durmaz!

ŞARAPLAR
KADEHLER
LMK VİLLA DOLUCA
KADEH BEYAZ
Sultaniye / Narince

LMK VİLLA DOLUCA
KADEH KIRMIZI
Öküzgözü / Shiraz / Merlot

LMK VİLLA DOLUCA
KADEH ROZE
Kalecik Karası / Çalkarası

DLC

Kalecik Karası

DLC

Öküzgözü

DLC

Cabernet Sauvignon / Merlot

DLC

Sauvignon Blanc

VERANO BLUSH
Grenache

ŞİŞE ROZE
LMK VİLLA DOLUCA ROZE
Kalecik Karası / Çalkarası

VERANO BLUSH
Grenache

ŞİŞE KIRMIZILAR
LMK VİLLA DOLUCA
ŞİŞE KIRMIZI
Öküzgözü / Shiraz / Merlot

DLC

Kalecik Karası

DLC

Öküzgözü

DLC

Cabernet Sauvignon – Merlot

ANTİK KIRMIZI

Shiraz / Cabernet Sauvignon

KAV

Boğazkere / Öküzgözü

MONTY’S HILL

Avustralya - Shiraz / Cabernet Sauvignon

SARAFİN

Cabernet Sauvignon

ŞİŞE BEYAZLAR
LMK VİLLA DOLUCA
ŞİŞE BEYAZ
Sultaniye / Narince

ANTİK BEYAZ

Emir / Narince / Semillon

DLC

Sauvignon Blanc

VINA MAIPO

Şili- Sauvignon Blanc / Chardonnay

SARAFİN
Chardonnay

SOĞUK
İÇECEKLER
CHURCHILL

Limonlu, sodalı az da tuzla...
Hazım için lazım...

SODA
MEYVELİ SODA
AYRAN
CACİKO

Taze fesleğen, taze kekik
ve salatalık ile

NANELİ AYRAN
Taze nane yaprakları ile

Şeftali, Limon,
Mango, Karpuz

Mandarin,
Limon

BUBBLE
TEA
MANGO & NANE
BUBBLE TEA

Mango püre, çay, nane, limon,
yaban mersini bobajoy

MÜRVER & ANANAS
BUBBLE TEA
Ihlamur çayı, mürver, ananas,
yaban mersini bobajoy

ANANAS BUBBLE TEA
Ananas, portakal, süt, hindistan
cevizi püresi, yaban mersini bobajoy

ORMAN MEYVELİ
BUBBLE TEA

EV YAPIMI
SOĞUK ÇAYLAR

Tropical çay, berry püre, limon,
yaban mersini bobajoy

LİMON

Demleme çay, limonata

YEŞİL ÇAY & ANANAS
Yeşil çay, passion püre, ananas

BERRY HİBİSCUS

Hibiscus çayı, çilek püre, limon suyu
YEŞİL ÇAY & ANANAS

EV YAPIMI
LİMONATALAR
LİMONATA
ÇİLEK LİMONATA
NANE LİMONATA
SALATALIK LİMONATA
MANGO LİMONATA

TAZE
İÇECEKLER
TAZE PORTAKAL SUYU
TAZE ELMA SUYU
SALATALIK LİMONATA

FİTFİT

MOCKTAIL
DETOX TAVŞANI

LEMAN TUTKUSU

SARI EKŞİ

ALKOLSÜZ MOJİTO

YEŞİL DETOX

ALKOLSÜZ
MEYVE KOKTEYLİ

Havuç, zencefil, yeşil elma

Mango püre, limon, çilek, Sprite

Nane, lime, sprite

Limon, portakal, bal, zerdeçal, tarçın

Yeşil elma, salatalık, maydanoz, roka, limon

Berry püre, taze muz, buble gum,
ananas

FİTFİT

Chia, kereviz sapı, portakal, çilek, limon

EGZOTİK MİX

ATOM KARINCA

Taze portakal suyu, çilek, şeftali, muz

Ananas, şeftali, bal, muz, fındık, nesfit

YENİ

YENİ

YENİ

LAMBADA

ÜZÜM DRAJE

FİKRİYE’NİN
SPESİYALİ

Kivi, passion püre,
ananas

Nutella, fındık,
kuru üzüm, süt

Muz, ıspanak,
ananas, süt

SMOOTHIE

MANGO & ELMA SMOOTHIE

İNCİR SMOOTHIE
İncir, yoğurt, süt

MANGO & ELMA SMOOTHIE
Mango püre, yeşil elma, limon, yoğurt

PASSION &
PORTAKAL SMOOTHIE
Passion püre, portakal, limon, yoğurt

FINDIK SMOOTHIE

Nutella, fındık, çilek, yoğurt, süt

ORMAN MEYVELİ SMOOTHIE
Berry püre, yoğurt, süt

İNCİR SMOOTHIE
NANE & ELMA FROZEN

FROZEN
LEMAN FROZEN ÇEŞİTLERİ
Berry, şeftali, çilek, elma

NANE & ELMA

Yeşil elma, nane, limonata

LEMAN MUŞMULA
Nar, çilek, limon, portakal

DELİ CEVAT’IN ŞERBETİ
Nar, çilek, tarçın, portakal

ŞEFTALİ FROZEN

MILKSHAKE

YER FISTIKLI

Dondurma, yer fıstığı ezmesi, süt, krema

OREO

Dondurma, süt, Oreo bisküvi,
çikolata sos, krema

VANİLYALI

Dondurma, süt, vanilya, krema

ÇİKOLATALI

Dondurma, süt, çikolata, krema

ÇİLEKLİ

Dondurma, süt, çilek, krema

YER FISTIKLI MILKSHAKE

ÇİLEKLİ MILKSHAKE

ÇAYLAR
YENİ

KIŞ ÇAYI

Zencefil sosu, taze nane, tane karabiber,
çubuk tarçın, lime

KILLANAN ADAM
KLASİK DEMLEME ÇAY
AYNI ÇAY (Fincan)
BİTKİ ÇAYI (Bitkisi dahil)
Papatya, adaçayı, tropikal, ıhlamur,
yeşil çay, elma, böğürtlen,
nane limon, kuşburnu…
EARLY GREY

BİTKİ ÇAYI

KAHVELER
TÜRK KAHVESİ
SAKIZLI TÜRK KAHVESİ
KAVUNLU TÜRK KAHVESİ
FİLTRE KAHVE

İŞVELİ KAHVE

CAFE LATTE

TÜRK KAHVESİ

GRANÜL KAHVE SADE
GRANÜL KAHVE SÜTLÜ
ESPRESSO
DOUBLE ESPRESSO
CAPPUCCINO

CHAI TEA

Özel Chai karışımı ve sıcak süt...

İŞVELİ KAHVE

Orman meyveli Türk kahvesi üzeri,
çifte kavrulmuş badem ve yanında
bisküvi arası lokum ile...

AFFAGATO

Vanilyalı dondurma üzerine,
double espresso...

LATTE MACHIATO
MACHIATO
AMERICANO
CAFE LATTE
OREO LATTE
ÇİLEK VE VANİLYALI
SICAK ÇİKOLATA
SICAK ÇİKOLATA
SALEP
DAMLA SAKIZLI
FINDIKLI SALEP
WHITE
CHOCOLATE
MOCHA
MOCHA

ALKOLLÜ
SICAK İÇECEKLER
BAKER’S FIELD COFFEE
IRISH COFFEE

SOĞUK
KAHVELER

DALGONA KAHVE
Kahve, süt, şeker

FRAMBUAZ
DALGONA
KAHVE
Kahve, süt,
frambuaz

COCO BERRY COFFEE
Espresso, berry püre,
hindistan cevizi püre, süt

ICE KARAMEL LATTE
Double espresso, süt, karamel

ICE CHOCOLATE MOCHA
Double espresso, süt, çikolata sos
krema

ICE CHAI LATTE

Chai tea, süt, dondurma, tarçın

BUBBLEGUM ICE COFFEE
Espresso, bubblegum, süt, dondurma,
krema

ICE AMERICANO

Double espresso ile şekersiz olarak
hazırlanır. Tercihinize göre süt,
aroma veya şeker şurubu
talep edebilirsiniz.

ICE LATTE

Double espresso ve süt ile
şekersiz olarak hazırlanır.
Tercihinize göre aroma
veya şeker şurubu talep
edebilirsiniz.

ALERJENLER
Alerjenler konusunda sipariş verirken
servis personelimize danışabilirsiniz!

Gluten içeren Tahıllar
(Buğday, Çavdar, Arpa, Yulaf)

Kabuklu Yemişler
(Badem, Fındık, Kaju Fıstığı, Ceviz,
Antep Fıstığı, Pikan Fıstığı, Brezilya Fıstığı)

Süt ve Laktoz İçeren Süt Ürünleri
(Yoğurt, Süt, Tereyağı, Peynir)

Balık ve Balık Ürünleri

Yumurta ve Yumurta İçeren Ürünler

Kabuklu Deniz Canlıları

Susam ve Susam Tohumu Ürünleri
Kereviz ve Kereviz İçeren Ürünler

Hardal ve Hardal Ürünleri
Soya ve Soya İçeren Ürünler
Kükürt Dioksit ve Sülfitler
Fıstık ve Yer Fıstığı İçeren Ürünler
Acı

AFİYET OLSUN
GÜLÜYORUZ O HALDE VARIZ

ŞUBELER
AFYONKARAHİSAR LMK
Selçuklu Mah. Ali Çetinkaya Bulvarı
5. Cadde No: 25 / A
Afyonkarahisar
ANKARA / MAIDAN LMK
Mustafa Kemal, 2118. Cd. No:4 A-145/146/147
Maidan / Çankaya / Ankara
Tel: 0312 557 85 85
ANKARA / TUNALI LMK
Remzi Oğuz Arik Mah. Bestekar Sok. No: 80/13
Çankaya / Ankara
Tel: 0312 466 06 20
ANTALYA LMK
Barbaros Mah. Atatürk Cad. Antalya Lisesi Karşısı
No: 44 Işıklar / Antalya
Tel: 0242 243 74 74
ANTALYA / ALANYA LMK
Güllerpınar Mah. Ahmet Asım Tokuş Cad.
No: 42 Alanya / Antalya
Tel: 0242 511 48 00
BAKÜ LMK
Bakıxanov Küçəsi
Bakı / Azerbaycan
Tel: +994 50 888 29 92 /29
BODRUM LMK
Cumhuriyet Cd. No: 161
Bodrum / Muğla
Tel: 0252 316 53 16

İSTANBUL / BEYOĞLU LMK
İstiklal Cad. İmam Adnan Sok. No:14
Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0212 249 91 13
İSTANBUL / BAKIRKÖY LMK
Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi
Carousel / Bakırköy
Tel: 0212 660 47 61
İSTANBUL / KADIKÖY LMK
Caferağa Mahallesi Neşet Ömer Sok. No: 9
Kadıköy / İstanbul
Tel: 0216 449 83 83
İZMİR / BALÇOVA LMK
Mithatpaşa Cad. No: 44 / Z33 Egepark AVM
Balçova / İzmir
Tel: 0232 277 00 33
İZMİR / BUCA LMK
Yaylacılık Mah. Erdem Cad. No: 122
Buca / İzmir
Tel: 0232 654 32 10

BOLU LMK
14 Burda AVM Paşaköy Mah.
D 100 Karayolu Cad. No: 8 / 16 Merkez / Bolu
Tel: 0374 274 11 10

KAYSERİ LMK
Yenidoğan Mah. Atatürk Bulvarı
No: 16 Talas / Kayseri
Tel: 0352 999 20 17

DENİZLİ OTEL ve LEMAN KÜLTÜR CAFE
Yunus Emre Cad. Yunus Emre Mah.
No: 89 Pamukkale / Denizli
Tel: 0258 265 0 245

MUĞLA LMK
Emir Beyazıt Mah. Özel Türk Cad.
No: 8 Menteşe / Muğla
Tel: 0252 223 88 11

DİYARBAKIR LMK
Mahabad Cad. No: 74 / 42
Kayapınar / Diyarbakır
Tel: 0412 502 41 18

ORDU LMK
Akyazı Mah. 823 Sok. Plaj Mevkii
No: 2 Ordu
Tel: 0452 777 0 700

EDİRNE LMK
Trakya Üni. Karşısı Ayşe Kadın Yerleşkesi
1. Murat Mah. 1. Sok. No: 1 Edirne
Tel: 0284 225 69 71

SAKARYA LMK
Çark Cad. Semerciler Mah. 19 / A
Sakarya
Tel: 0264 777 22 67

Leman Kültür bir
LMK Ent. Co markasıdır.

Lezzet Akademisi

lemankultur.com.tr

lemankultur

Sunar
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