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B A Ş L A N G I Ç L A R
S O Ğ U K

DANA CARPACCIO

KUŞKONMAZ
KIRMIZI PANCAR 
KEÇİ PEYNİRİ ÜÇLEMESİ

Çok ince dilimlenen bonfile, zeytinyağı ve 
balsamik sirke ile marine edilerek servise 
sunulmaktadır.

Haşlanmış kırmızı pancar ve kuşkonmaz 
%100 keçi sütü ile üretilen özel peynir ve 
endivyen ile sunulmaktadır.
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Füme et, 5 gün iri tuzda bekletilen antrikot 
batonlarının 1 gün tuzdan arındırılmasından 
sonra, odun tütsüsünde 1 gün bekletilerek 
elde edilmektedir.

FÜME TABAĞI
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B A Ş L A N G I Ç L A R
S I C A K

KEREVİZ ÇORBASI FRENCH FRIES
Kereviz, havuç ve soğanın birleşiminden oluşan 
çorbamız, bonfile et parçacıkları ve pesto sos ile 

servis edilmektedir.

Patates dilimleri, kajun baharatı ile lezzetlendirilerek 
servis edilmektedir.

İSTİRİDYE MANTARI 
Doğada et tadına en yakın mantar olan 
istiridye cinsi mantar, ızgarada mühürlenerek 
masanıza gelmektedir.
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Füme et, 5 gün iri tuzda bekletilen antrikot 
batonlarının 1 gün tuzdan arındırılmasından 
sonra, odun tütsüsünde 1 gün bekletilerek 
elde edilmektedir.

SICAK FÜME
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NEWYORK ROLL
Kuru dinlendirmede yaklaşık bir ay 
bekletilmiş kontrfile dilimleri, masanızda 
kızgın tava içerisinde mühürlendikten sonra, 
yeşillikler, sos ve parmesan peyniri eşliğinde 
pişirilmektedir.

HELLİMLİ FISTIKLI SUCUK SOSİS MERGUEZ
Sucuğumuzun içerisinde bulunan hellim peyniri 
parçaları ve bütün antep fıstıkları, ızgara ateşi ile 

birleştiğinde farklı bir lezzet sunmaktadır.

Anavatanı Kuzey Afrika olan merguez sosis, saf dana ve kuzu 
eti ile yapılan baharatlı bir sosistir ve endüstriyel sosislerden 

hem çok daha lezzetli, hem de sağlıklıdır.
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Dişi hayvanlarda bulunan brisket kısmından 
elde edilen ince dilimler halindeki et, 
klasik usulün aksine ızgarada makarna 
gibi karıştırılarak pişirilir. Spaghetti ismi bu 
pişirme yönteminden gelir. Tavsiye edilen 
pişirme oranı az ortadır. Orta derecenin 
üstünde sertleşen et tadını kaybedeceği 
için tavsiye edilmez.

STEAK SPAGHETTİ 
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S A L ATA L A R
M E V S İ M

LEVANT

AKDENİZ SALATASI

KAŞIK SALATA

TULUM PEYNİRLİ YEŞİL SALATA

Klasik bir Ortadoğu salatası olan levant; domates, 
salatalık, yeşillikler, kızartılmış pita ekmeği ve özel 

sosu ile servis edilmektedir.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıklıkla kullanılan ve 
bol domates ile zeytinyağı içeren kaşık salata, kuzu 
ızgaraların yanında özellikle tavsiye edilmektedir.

Taze domates, salatalık, soğan ve beyaz peynir; kapari 
çiçekleri, erken hasat zeytinyağı ve kekik ile servis 

edilmektedir. 

Yeşil lolorosso, endivyen, bol salat, mini roka yada 
rakula ile Kars’tan gelen organik tulum peyniri; 

şefimizin özel sosu ile servis edilmektedir. 
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MÜRDÜM ERİĞİNDE İNCİK 
Mürdüm eriği sosunda kaynatılan 
kuzu inciğimiz Osmanlı mutfağının 
imza tabaklarından biri olarak size 
sunulmaktadır

H A C I ’ N I N  Ö Z E L  TA R İ F L E R İ
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STROZZAPRETİ 
İtalya’da Tuscana bölgesinin en eski 
makarna tariflerinden biri olan strozzapreti 
hamuru taze olarak Hacı’nın ustaları 
tarafından hazırlanmaktadır ve antrikot 
füme ile karıştırılarak servis edilmektedir. 
Pharmesan aromasını daha derin 
alabilmesi için pharmesan tekerinin içinde 
sıcak olarak masanızda hazırlanacaktır.

H A C I ’ N I N  Ö Z E L  TA R İ F L E R İ

11



K U Z U  E T L E R İ

KALEM PİRZOLA

KASAP KÖFTE

KUZU KÜŞNEME

KUZU SIRTI

Keşan kuzusunun kaburgasından elde edilen 
pirzolalarımız için tavsiye edilen pişirme oranı orta 
iyidir. Salamura zahter, soğan ve özel köy yufkası ile 

servis edilmektedir.

Kuzunun en hareketsiz kısmı olan iç bonfilesinden 
elde edilir. 17 kiloluk bir kuzuda ancak 250 gr. civarında 
bulunan küşneme, yağsız ve yumuşak et sevenler için 

şiddetle tavsiye edilir. 

Dana ve kuzu eti karıştırılarak elde edilen köftemizin 
içinde katkı maddeleri ve beyaz et karışımı kesinlikle 

bulunmamaktadır. Patates cipsi ve özel domates sosu 
eşliğinde servis edilir.

Kuzunun sırt bölgesinden elde edilen, Anadolu’da 
kısa bel olarakda bilinen et ile yapılan hafif yağlı ve 
yumuşak ızgaramız; salamura zahter, soğan ve özel 

köy yufkası ile servis edilmektedir. 12



Hacı'da Kuzu
Kuzu yemeklerinde Hacı Steakhouse, Keşan bölgesinde yetişen kıvırcık kuzu cinsini tercih etmektedir. 
Diğer kuzulardan maliyet farkı olan bu cins kuzular, yetiştikleri coğrafya, iklim ve özellikle beslendikleri 
alanın bitki florası sebebi ile enfes bir lezzete sahiptir. Ayrıca bu flora kuzu etinin klasik keskin kokusunu 
ortadan kaldırmaktadır

KUZU KAFES
Kuzunun kaburgası ve kıvırcık kuzuya has 
oluşan yatak kısmı, blok halde ızgarada 
mühürlenerek suyunu kaybetmemesi için 
tütsüleme yöntemi ile pişirilir. Fırınlanmış 
ananas ile masanızda şeflerimiz tarafından 
dilimlenerek servis edilmektedir. 1,3 kg. 
civarında olması sebebi ile 4 kişilik bir 
porsiyon olarak değerlendirilebilir.
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DALLAS STEAK
Dana sırtının ön bölümü olan antrikot 
kısmından kemikli halde ayrılan dana 
pirzola,baton halde kuru dinlendirme ile 
minimum 28 gün dinlendirildikten sonra 
döküm ızgarada mühürlenerek servis 
edilmektedir. İdeal pişirme oranı orta ve 
orta iyi olarak tavsiye edilmektedir. Yağlı ve 
sulu et sevenler için ilk tercih edilecek steak 
alternatifidir.

T-BONE STEAK NEW YORK STEAK
Dana sırtının kontrfile kısmı ve bonfile kısmının 
buluştuğu parça, kemikli olarak ayrılarak baton 

halde minimum 35 gün kuru dinlendirme usulünde 
dinlendirilmektedir. Yağ oranının azlığından dolayı 

orta pişme derecesinin yukarısında tavsiye edilmez.

Dananın sırt bölgesindeki kemiksiz kontrfile kısmından elde 
edilir. Kuru dinlendirmede minimum 35 gün dinlendirildikten 

sonra döküm ızgarada mühürlenerek servis edilmektedir.
Her ne kadar dışında yağ kitlesi barındırsada içindeki yağ 
oranının azlığı sebebi ile yağsız et sevenler için ilk tavsiye 
edilecek steak alternatifidir. İç yağlanma oranı çok düşük 
olduğu için kurumaması ve suyunu kaybetmemesi için az 

pişmiş olarak tavsiye edilir.

D R Y  A G E  S T E A K S
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DRY AGE  (KURU DİNLENDİRME)
300 milyon yıl önce oluşmuş himalaya tuz blokları, dolabımızdaki fan sayesinde parçalanarak ete 
sirayet eder ve 0-3 derecede dinlenen ette bakteri oluşumunu engeller. 
Et %80 nem oranı ve 0-3 derece aralığında dinlenirken, içindeki kan ve toksin buharlaşmaktadır. 
Ayrıca kas ve sinir dokusu, tuz bileşenleri ve etin içindeki asitler sayesinde parçalanmaktadır. 
Etin istediğimiz yumuşaklığa ve lezzete kavuşması için Dallas için en az 28 t-bone için ise en az 35 
gün dinlenmesi gerekmektedir.
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B O N F İ L E

ŞAŞLIK

ÇENTİK BONFİLE

2 hafta dinlendirilen bonfile, kırmızı soğan ile 
birlikte şişe dizilir. Özel sosunda marine edilen 
şaşlık, aroması ile ön plana çıkmaktadır.

Ege bölgesinin klasik usulü kibrit patatesler 
ve sebzeler eşliğinde et marinesi olan 
çentik,Hacı’nın özenle seçmiş olduğu 
bonfileleri ile buluşarak sıcak tavada servis 
edilmektedir. Klasik usül sevenler için ilk tercih 
olarak tavsiye edilmektedir.
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WET AGE (ISLAK DİNLENDİRME)
Dana sırtının bonfile ve antrikot kısımları kemiksiz olarak vakumlanarak 0-3 derece aralığında 
dinlendirilir. Vakum ile hava teması kesilen etin içindeki asitler, etin içindeki kan ve toksini dışarı 
çıkartarak içerde kas dokusu parçalanmış, lezzetli ve yumuşak et elde etmemizi sağlarlar. İdeal 
dinlenme süresi ise 7-15 gün aralığıdır.

Bonfile Nasıl Olmalıdır?
Hacı Steakhouse Standartındaki bonfile ürünlerinin lezzeti, aşağıdaki kriterle gizlidir;

Bonfile dişi hayvanlardan değil tosundan elde edilmelidir.
Tek parça baton ağırlığı 1,5-2 kg. aralığında olmalıdır.
Eti alınan tosun, en az 6 ay boyunca serbest salınım kurallarında otlanmış olmalıdır. 

ŞATO FİLLE
Fransa orijinli Şato Fille, Fransa’da hem 
madalyon, hem bonfileden yapılsa da, Hacı 
Steakhouse sadece özenle seçmiş olduğu 
bonfileleri kullanmaktadır. Blok halde 
mühürlenen bonfile kızgın tabakta tereyağı 
ile ikinci bir ısıl işlemden geçirilerek 
masanızda roka, ekmek ve limon eşliğinde 
servis edilmektedir. 
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PAPPER STEAK
250 gr. yek pare takoz bonfile ile hazırlanan 
pappersteak, aromalı mühürlenmiş hali, yağlı 
ve sulu et sevenler için tavsiye edilir. 

RIB-EYE STEAK YAPRAK ANTRİKOT
Özellikle genç hayvanların antrikot kısmının, ıslak 

dinlendirmede bekletilerek döküm ızgarada 
mühürlenmiş hali yağlı ve sulu et sevenler için 

özellikle tavsiye edilir.

Eti daha ince ve hafif sevenler için önerilen, 
inceltilerek mühürlenen antrikotun tavsiye edilen 

pişirme oranı az ortadır.
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2 hafta dinlendirilen bonfile, ince 
dilimlenerek döküm ızgarada mühürlenir. 
Tavsiye edilen pişirme oranı az-orta’dır. 
Orta pişirme derecesini aşan lokum 
dilimleri suyunu kaybedecekleri için 
tavsiye edilmez.

LOKUM
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B U R G E R L E R

STEAK BURGER
Türkiye’nin en iddialı burgerlerinden biri 
olan Hacı’nın Steakburgeri, karamelize soğan, 
cheddar peyniri, köfte ve karamelize edilen 
füme dilimlerinin birleşmesi ile oluşur. Pişirme 
derecesi orta olarak istenildiğinde, sulu ve tatlı 
burger efsanesi gerçeğe dönüşecektir.

LOKUM BURGER MİNİ BURGER ÜÇLEMESİ
Lokum dilimleri, özel ekmeğimizin içinde kırmızı 

soğan, domates ve cheddarpeyniri ile birlikte servis 
edilmektedir.

Özel üretilen mini burger ekmeklerinin arasında köfte, lokum 
dilimi ve füme, ayrıayrı 3 mini burger olarak, miniklerin 

iştahını arttırmak için hazırlanmıştır.
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Hacı’nınburger köftesi, karamelize soğan, 
cheddar peyniri ve istiridye mantarı ile 
servis edilmektedir.

HACI BURGER

Hacı'da Burger
Hacı Steakhouse’da kullanılan burger köftesinin özelliği, dry et parçaları ile birlikte %70 dana ve %30 
kuzu eti karışımı ile, hiçbir katkı malzemesine maruz kalmadan özenle hazırlanmakta ve baharatlarla 
bağlanmaktadır. Endüstriyel markalarda kullanılan çin tuzu gibi içerikler barındırmadığından gönül 
rahatlığı ile tüketilebilir. Burgerlerimizde kullanılan ekmekler de yine mutfağımızda üretilmektedir.
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İNCİRLİ HURMA NAPOLYON

DONDURMALI
ANTEP KATMERİ  
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KABAK GRATER
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ULUDAĞ ŞİŞE SU

MEŞRUBATLAR TAZE SIKILMIŞ M. SULARI PELLEGRINO

SODA

İ Ç E C E K L E R
A M B A L A J L I
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EV YAPIMI AYRAN

BAL ŞERBETİ

EV YAPIMI LİMONATA

FIÇI ŞALGAM

İ Ç E C E K L E R
D O Ğ A L
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