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Tatlı Menüsü 
 
 
 

   Kavrulmuş Antep Fıstıklı Künefe                           75 

   Tel kadayıf, tuzsuz Hatay peyniri, şerbet ve kaymak ile. 
   Hatay yöresine ait bu tatlı bazı yemek kayıtlarında 11. yy. da yazar  
   Kaşgarlı  Mahmut tarafından yapılmıştır. 
 

   Fıstıklı Katmer                                                65 
   Maraş dondurma, sütlü irmik, Antep fıstığı ve orman meyveleri kompostosu ile 
   Tarihi 11. yy.  kadar uzanan bu tatlı 14. yy. sonlarında Osmanlı yemek  
   kayıtlarında adına rastlanmaya başlamıştır. 
 

   Kadayıflı Helatiye                           65  

   Sakızlı muhallebi, gül şerbeti, yeşil fıstık ve kaymaklı “Maraş” dondurması ile. 
   15 yy’da Osmanlı Sarayı’nın en popüler tatlılarındandır. 
 

    Kavunlu Dövme Dondurmalı Keşkül-ü Fukara                                                    65  
    Kuş üzümü, buğday, badem ve ballı mahlep kıtırı ile 
    Dârüzziyafe Türk Mutfağının klasik lezzetlerinden biridir. Fukâra Keşkülü,  
    doyurucu olması ve insanı tok tutması nedeniyle, Kanuni devrinin imâretlerinde  
    fakirlere dağıtılan yüksek kalorili, sütlü bir tatlı keşkül ise,  
    hindistan cevizinin içi oyulmak suretiyle elde edilen kabın adıdır. 
  

 
 

 

Ev yapımı Baklava Çeşitleri                                 65 

Kaymak ve tarçınlı meyve marmelatı ile. 
7. yy da Orta Asya’daki ilk yerleşik Türklerden günümüze kadar gelen bu geleneksel Türk  
tatlısı bir ilaç olarak üretilmeye başlanmış olupTopkağı Sarayı’ndaki bugünkü halini almıştır. 
 

Sakızlı Fırın Sütlaç                                           65 
Tahinli ve vanilya dondurmalı sütlaç, kavrulmuş fındık ile 
Saray Mutfağının bu saygın tatlısı İngiliz elçi “Lord John Finch”’in Edirne Sarayında  
Sultan IV Mehmet’in huzuruna çıktıktan sonra sadrazam tarafından  
verilen ziyafette sunulmuştur.  
Fatih Sultan Mehmet’in mutfağında yapılan “sütlü aş”ta muhtemelen bu sütlaçtır.  
Papa V. Pius’un 1570 yılında verdiği bir ziyafetin 3. yemeği olarak “üzerine şeker ve  
tarçın serpilmiş Türk usulü Sütlü Pirinç” diye kayıtlarda yer almaktadır.  
 

Çırağan Saray Muhallebisi                                   70 

Çifte kavrulmuş yeşil fıstıklı Beyoğlu Çikolatası üzerinde çikolatalı muhallebi,  
kırmızı orman meyveleri ve altın yaprakları ile  
Çikolatanın saray mutfağına yolculuğu İtalyan gezgin Gemelli CARERİ’nin 1693 yılında  
İzmir'i ziyaretinde, Türk insanının büyük misafirperverliği karşısında çok etkilenirp yanında  
getirdiği kakao ile hazırladığı sıcak çikolataları ikram etmesiyle başlar. 
 

Tugra Saray Tatlısı                                                                           70 

Kavrulmuş Türk kahveli taze hurma “Afyon hülasası” kurabiyesi, fıstıklı manda  
sütü peltesi, çektirilmiş safranlı menekşe şerbeti, ceviz ve altın yaprağı ile 
Padişah seferden saraya döndüğünde ödül olarak yeniçerilerin maaşına zam yapardı. 
Bu sırada saray önündeki bekleyen yeniçerilere “Afyon hülasası” dağıtılırdı. 
 

https://onedio.com/etiket/izmir/501c4904cc161f8ec13422a9
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Tatlı Şarapları                          TL  
333, ARCADIA, Sauvignon Blanc, Kırklareli, Thrace 2012                                      55    
Six Grapes Graham’s Reserve Port Oporto, Portugal                                          45 
Portal LBV 2009                                                                                                 55 
Colheita Quinta Do Noval Tawny Port 1995                                                     95 
 
Aperatifler (5cl)  
Tekirdağ Gold Rakı                                                                                              45                           
Sarı Zeybek Rakı                                                                                                 35                  
Tekirdağ Rakı                                                                                                      40                       
Yeni Rakı                                                                                                             35 
 
Likör Çeşitleri (5cl)  
Amaretto, Bailey’s Cointreau, Tia Maria                                                             50 
Fernet Branca, Kahlua                                                                                         55 
Skinos Mastiha,  Jägermeister                                                                              55 
Türk Likör Çeşitleri ( Portakal veya Nane)                                                          35 
 

Sıcak İçecekler  
Cappuccino, Coffee Latte                                                                                     30 
Türk Kahvesi                                                                                                        22 
Türk Çayı                                                                                                              25 
Espresso, Double Espresso                                                                              25/27 
Filtre Kahve                                                                                                         25 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tatlılar Osmanlı mutfağında et ve pilav kadar önemli bir yere sahiptir. Sıradan günlük 
yemeklerde bile mutlaka bir tatlı yenilir; ziyafetlerde, özellikle Ramazanda sofralar  
helva, lokma, kadayıf, zerde, aşure, muhallebi, sütlaç, pelte, elmasiye, reçel, hoşaf,  
şerbet gibi tatlılarla donatılırdı. Ancak Osmanlıların tatlılara olan bu düşkünlükleri  
Orta Asya beslenme alışkanlıklarından kaynaklanmıyor. Orta Asya Türkleri tatlı 
 yemezlerdi; hatta “erkek adam”ın tatlı şeyler yemesi ayıp bile sayılırmış. 
 
Tatlı kültürü ve sevgisi Türklerde Arap etkisiyle, Müslümanlıkla birlikte başladı ve  
hızla gelişti. Bu yüzden Osmanlıların tatlı yeme alışkanlıklarında dinin etkisi büyüktür.  
Dini inanç ve adetlerde tatlının ayrıcalıklı bir konumu vardır. 
 
Osmanlı Sarayının tatlıları mutfağın Helvahane bölümünde Hekimbaşı nezaretinde  
pişirilirdi. Bu da bize hazırlanan tatlıların insan sağlığına uygunluğu ve bazı  
hastalıklara deva olarak hazırlandığını da teyid eder. 


