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İnsan ve Oruç

Oruç, ruhun sesi gelir her yıl

Gümüş topuklarını dokundurur kalbimize

Vücut dönmeye başlar bir tapınağa kurban gibi

Yapılır örtülür uçurumları yakan dualardan

Ten ruhun avuçlarının içinde

Hilkat günlerinin yeniden oluşun terlerini döker

İnsan gecesini değiştirir gündüzüne erer

Bir mevsime döndürür zamanı hiç değişmeyen

İnsanın olma vaktidir bu erme fırsatı

Ruh emzirir anne gibi yeri göğü fecri

Yeni bir insan gelip nöbete duracaktır

Eskisi çürümüş bir heykel gibi devrildiğinden

Ey oruç, diriltici rüzgâr, İslam baharı

Es insan ruhuna inip yüce ilham dağından

Kevser içir, âbıhayat boşalt kristal bardağından

Susamış ufuklara insan kalbinin ufuklarına

Sezai Karakoç 

İftariyelik

Hurma, Salatalık, Zeytin, Domates, Kayısı, Ceviz, Çemensiz 

Pastırma, Kaymak, Bal, Ezine Peyniri, Eski Kaşar, Örgü Peyniri

Mercimek Çorbası 

Soğuk Yarma Çorbası

Ana Yemekler
Tavuk Külbastı

Pirinç pilavı, ızgara domates ve biber ile

Dana Külbastı
Pirinç pilavı, ızgara domates ve biber ile

Salata
Çoban Salatası

Tatlı
Güllaç 

Kazandibi
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Çorbalar



İnsan ve Oruç

Oruç, ruhun sesi gelir her yıl

Gümüş topuklarını dokundurur kalbimize

Vücut dönmeye başlar bir tapınağa kurban gibi

Yapılır örtülür uçurumları yakan dualardan

Ten ruhun avuçlarının içinde

Hilkat günlerinin yeniden oluşun terlerini döker

İnsan gecesini değiştirir gündüzüne erer

Bir mevsime döndürür zamanı hiç değişmeyen

İnsanın olma vaktidir bu erme fırsatı

Ruh emzirir anne gibi yeri göğü fecri

Yeni bir insan gelip nöbete duracaktır

Eskisi çürümüş bir heykel gibi devrildiğinden

Ey oruç, diriltici rüzgâr, İslam baharı

Es insan ruhuna inip yüce ilham dağından

Kevser içir, âbıhayat boşalt kristal bardağından

Susamış ufuklara insan kalbinin ufuklarına

Sezai Karakoç 

İftariyelik

Hurma, Salatalık, Zeytin, Domates, Kayısı, Ceviz, Çemensiz 

Pastırma, Kaymak, Bal, Ezine Peyniri, Eski Kaşar, Örgü Peyniri

Çorbalar
Ezogelin Çorbası

Soğuk Yarma Çorbası

Ana Yemekler
Kekikli Tavuk Piliç Izgara

Tavuk but, bulgur pilavı, patates kızartması

Bodrum Çökertme
Kibrit patates, süzme yoğurt, marine edilmiş soslu ızgara biftek

Salata
Gavurdağı Salatası

Tatlı
Güllaç 

Damla Sakızlı Fırın Sütlaç
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İnsan ve Oruç

Oruç, ruhun sesi gelir her yıl

Gümüş topuklarını dokundurur kalbimize

Vücut dönmeye başlar bir tapınağa kurban gibi

Yapılır örtülür uçurumları yakan dualardan

Ten ruhun avuçlarının içinde

Hilkat günlerinin yeniden oluşun terlerini döker

İnsan gecesini değiştirir gündüzüne erer

Bir mevsime döndürür zamanı hiç değişmeyen

İnsanın olma vaktidir bu erme fırsatı

Ruh emzirir anne gibi yeri göğü fecri

Yeni bir insan gelip nöbete duracaktır

Eskisi çürümüş bir heykel gibi devrildiğinden

Ey oruç, diriltici rüzgâr, İslam baharı

Es insan ruhuna inip yüce ilham dağından

Kevser içir, âbıhayat boşalt kristal bardağından

Susamış ufuklara insan kalbinin ufuklarına

Sezai Karakoç 

İftariyelik

Hurma, Salatalık, Zeytin, Domates, Kayısı, Ceviz, Çemensiz 

Pastırma, Kaymak, Bal, Ezine Peyniri, Eski Kaşar, Örgü Peyniri

Çorbalar
Mercimek Çorbası

Soğuk Yarma Çorbası

Ana Yemekler
Mantarlı Biberli Tavuk

Küp doğranmış tavuk bonfile, renkli biberler, mantar, 

cherry domates, bezelyeli ve havuçlu pirinç pilavı

Hünkar Beğendi
Patlıcanlı beğendi sos, dana kuşbaşı, ızgara domates ve biberler

Salata
Akdeniz Salatası

Tatlı
Güllaç 

Bal Badem
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İnsan ve Oruç

Oruç, ruhun sesi gelir her yıl

Gümüş topuklarını dokundurur kalbimize

Vücut dönmeye başlar bir tapınağa kurban gibi

Yapılır örtülür uçurumları yakan dualardan

Ten ruhun avuçlarının içinde

Hilkat günlerinin yeniden oluşun terlerini döker

İnsan gecesini değiştirir gündüzüne erer

Bir mevsime döndürür zamanı hiç değişmeyen

İnsanın olma vaktidir bu erme fırsatı

Ruh emzirir anne gibi yeri göğü fecri

Yeni bir insan gelip nöbete duracaktır

Eskisi çürümüş bir heykel gibi devrildiğinden

Ey oruç, diriltici rüzgâr, İslam baharı

Es insan ruhuna inip yüce ilham dağından

Kevser içir, âbıhayat boşalt kristal bardağından

Susamış ufuklara insan kalbinin ufuklarına

Sezai Karakoç 

İftariyelik

Hurma, Salatalık, Zeytin, Domates, Kayısı, Ceviz, Çemensiz 

Pastırma, Kaymak, Bal, Ezine Peyniri, Eski Kaşar, Örgü Peyniri

Çorbalar
Ezogelin Çorbası

Domates Çorbası

Ana Yemekler
Mantarlı Tavuk Güveç

Tavuk bonfile, mantar, patlıcan, biberler, cherry domates, tereyağlı pirinç pilavı

Tas Kebabı
Dana kuşbaşı, havuç, patates, sarımsak, kuru soğan, pirinç pilavı

Salata
Roka Salatası

Tatlı
Güllaç 

Magnolya
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İnsan ve Oruç

Oruç, ruhun sesi gelir her yıl

Gümüş topuklarını dokundurur kalbimize

Vücut dönmeye başlar bir tapınağa kurban gibi

Yapılır örtülür uçurumları yakan dualardan

Ten ruhun avuçlarının içinde

Hilkat günlerinin yeniden oluşun terlerini döker

İnsan gecesini değiştirir gündüzüne erer

Bir mevsime döndürür zamanı hiç değişmeyen

İnsanın olma vaktidir bu erme fırsatı

Ruh emzirir anne gibi yeri göğü fecri

Yeni bir insan gelip nöbete duracaktır

Eskisi çürümüş bir heykel gibi devrildiğinden

Ey oruç, diriltici rüzgâr, İslam baharı

Es insan ruhuna inip yüce ilham dağından

Kevser içir, âbıhayat boşalt kristal bardağından

Susamış ufuklara insan kalbinin ufuklarına

Sezai Karakoç 

İftariyelik

Hurma, Salatalık, Zeytin, Domates, Kayısı, Ceviz, Çemensiz 

Pastırma, Kaymak, Bal, Ezine Peyniri, Eski Kaşar, Örgü Peyniri

Çorbalar
Mercimek Çorbası

Soğuk Yarma Çorbası

Ana Yemekler
Sebzeli Tavuk Şiş

Izgara Köfte

Salata
Gavurdağı Salatası

Tatlı
Güllaç 

Frambuazlı Muhallebi
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