M E N Ü
Yemeğiniz ilacınız olsun
Yoksa ilaçlar yemeğiniz olur

A F İ Y E T

O L S U N

Bakü Bulvarı

7 Nisan 1909 tarihinde M.H. Hacinski'nin (Bakü Şehir İdaresi İnşaat şubesi Başkanı) belediye toplantısında
yaptığı, Hazar denizi sahilinde bulvar yapılması hakkında ikna edici teklifi kabul edildi. Bakü Bulvarı projesinin
gerçekleştirilmesi için o dönemde 10 bin ruble ayrılmıştır. 1998 yılında Bakü Bulvarına milli park statüsü
verilmiştir. Günümüzde bulvar Bakü'nin en gözde gezi rotalarından biridir. 2019 yılında 110.yılını kutlayan
bulvarın uzunluğunun 2030 yılına kadar 33 km'ye ulaşması planlanmaktadır.

GÜNE BAŞLARKEN

Serpme Kahvaltı (İki kişilik)

180 ₺

Tulum peyniri, ezine beyaz peyniri, çeçil peyniri,
kaşar peyniri, tereyağ, bal, kaymak,
ev yapımı reçeller, tahin pekmez, zeytin çeşitleri,
domates, salatalık, yeşil biber, acuka, peynirli gözleme,
patates kızartması, pişi, sınırsız demleme çay,
sıcak alternatif olarak menemen ya da
sade omlet seçebilirsiniz
*Serpme kahvaltı servisimizde 0-6 yaş ücretsiz,
6-9 yaş %50 indirimlidir.

Tabak Kahvaltı

75 ₺

Tulum peyniri, ezine beyaz peyniri, tereyağı,
bal, kaymak, ev yapımı reçeller, zeytin çeşitleri,
domates, salatalık, göz yumurta

Tavada Sıcak Kahvaltı

75 ₺

Menemen

38 ₺

Kuymak/Muhlama

45 ₺

Peynirli Gözleme

32 ₺

Sucuklu Yumurta

44 ₺

Sahanda Yumurta

29 ₺

Peynirli Omlet

35 ₺

Sebzeli Omlet

35 ₺

Anne Dilimi Kızarmış Patates

38 ₺

Çırpılmış yumurta, sucuk, baharatlı patates,
kiraz domates, yeşil biber

*Kahvaltı servisi hafta içi 11:30 haftasonu 14:00’e kadardır.

Kız Kulesi

Kulenin yapısına dayanarak onun tarihini eski dönemlere taşıyan araştırmacılar kulenin Zerdüşt dönemi - Zerdüşt
dahması, ateşperestlik tapınağı, Mitra ve Anahita ilahileri ile alakadar yapı olduğunu söylemektedir. Birçok bilim
insanının görüşüne göre Kız Kulesi'nin Çıragkale savunma kalesine benzerliğini esas alıp onun Gilgilçay savunma
sistemine ait olduğunu da söylemek olur. Kız Kulesi'nin kuzeydoğusu Albanya savunma kalelerindeki mimari öğeleri
ile benzerliğini belirterek onu 5-6. yüzyıllarına ait eden uzmanlar da vardır. Kız Kulesi'nin Sasani İmparatorluğu'nun
Albanya bölgesinde yaptırdıkları savunma sistemine dahil olduğu da tahmin edilebilir.

ŞEFİN ÇORBALARI

Dovga Çorbası

36 ₺

Bol yeşillikli yoğurtlu çorba, soğuk yada sıcak servis edilir

Düşbere

46 ₺

Mevsim Yeşillikleri Söğüş Tabağı

65 ₺

57 ₺

Domates, salatalık, maydanoz, mor soğan, dereotu,
reyhan, kişniş, yeşil soğan, zeytinyağı ve limon sos

48 ₺

Vişneli Domates Salatası

32 ₺

Bahçe Salatası

Evelik otu, kesme erişte, köfte topları ve börülce

Günün Çorbası

Nar Ekşili Tulum Peynirli Salata
Akdeniz yeşillikleri, roka, domates, maydonoz,
ceviz, nar ekşisi ve zeytinyağı limon sosuyla

Zerdeçallı tereyağlı kemik suyunda el yapımı dana kıymalı
mini mantılar, mor soğan, kuru nane, üzüm sirkresi

Evelikli Erişte

BUTA BOSTANINDAN

59 ₺

Vişne gazpacho, kiraz domates, simit krotonu,
nar ekşisi ve zeytinyağı

53 ₺

Mevsim yeşillikleri, domates, salatalık, biber, havuç,
zeytinyağı ve limon sos

Humuslu Karabuğday Salatası

61 ₺

Aysberg, roka, çıtır nohutlar, karabuğday, kiraz domates,
maydanoz, nar ekşili limon suyu

Çoban Salata
Domates, salatalık, biber, maydanoz, mor soğan,
zeytinyağı ve limon sos

63 ₺

Nobel kardeşlerine ait petrol üretim sahası. 1888

Petrol üretimi konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan Azerbaycan, bu alanda çok eskilere giden
tarihi ve üretimde edindiği deneyimlerle de öne çıkıyor. Azerbaycan’da Ortaçağ’dan beri petrol üretildiği bilinen
bir gerçek. 17.yüzyılda Bakü’yü ziyaret eden Evliya Çelebi bile, ‘Bakü kalesinin çevresindeki 500 kadar kuyudan
asidi arıtılmış siyah ve beyaz yağlar çıkarılıyor ’ diye yazmış. Tabii, o zamanlar petrol öncelikle yakacak olarak;
zaman zaman da tıbbi tedavilerde, ya da askeri amaçlarla kullanılıyormuş. Petrolün stratejik bir enerji maddesi
olarak endüstride bugünkü önemli yerini alması, 18.ve 19.yüzyıllarda dünyayı saran sanayi devrimi ile başlıyor.
Bu dönemde Bakü’nün petrol üretimi konusundaki yeni buluşların ve ileri teknoloji kullanma denemelerinin
merkezi haline geldiği ve hızlı zenginleşme süreci yaşadığı görülüyor.

BAŞLANGIÇLAR

Hoş Geldiniz Sofrası (2 kişi için)

224 ₺

Süzme, cevizli ‘çuğundur’ pancar salatası, yöresel peynir tabağı, mangal salatası,
ev yapımı turşu tabağı, acuka, mevsim yeşillikleri söğüş tabağı ve dovga çorbası

Buta Klasiği ‘Kıtır Patlıcan’

58 ₺

Özel sos ile kızartılmış kıtır patlıcan, kişniş ve kiraz domates ile

Mangal Salatası

59 ₺

Mangalda közlenmiş, patlıcan, domates, biber, sarımsak, zeytinyağı limon sos ile

Etli Yaprak Dolma

74 ₺

Yoğurt ile

Cevizli ‘Çuğundur’ Pancar Salatası

55 ₺

Peynir Tabağı

67 ₺

Yöresel peynir çeşitleri ve kuru meyveler

Karışık Turşu

39 ₺

Aleksandır Bulvarı ve İmparatorluk Limanı - Baku 1907

Şehir sakinleri akşam serinliğinde bulvarda yürüyüş yapmayı severlerdi. İran'dan Rusya'ya hareket eden gemiler
İmparatorluk Limanına mutlaka demir atarlardı.

MUTFAKTAN

Sebzeli Dana Kavurma

130 ₺

Ispanak, kişniş, yeşil soğan, dereotu, zerdeçal ve kuru erik

Nar Kuzu

136 ₺

Nar sosunda, karamelize kırmızı soğan ve
kestaneli kuzu lokum

Cızbız

136 ₺

129 ₺

Safranlı pilav üzerinde kestane, soğan, kuru kayısı
ve kuru erikli dana kavurma

Nar Soslu Levrek

Kaymaklı patates püresi, domates ve yeşillikler

Sac Kavurma Tavuk/Kuzu (2 Kişilik)

167 ₺ / 229 ₺

Buta Şah Pilavı

132 ₺

89 ₺

268 ₺

Azerbaycan Milli mutfağından dana eti, kuru kayısı,
erik, kuru üzüm, kestane, pirinç, safran, tereyağı
*Minimum iki kişilik olarak ön sipariş alınarak
2 saat içerisinde hazırlanır

Safranlı Pilav

Levrek fileto, kırmızı soğan, kestane, nar püresi

Tavuk Şinitzel

Taze yeşillikler ve kızarmış patates ile

Patlıcan, domates, patates, yeşil biber, soğan

Kuzu ciğeri, karamelize soğan ve patates

Aşgara

176 ₺

Tavada Tabaka (2 Kişilik tüm tavuk)

32 ₺

Bakü tren garı

Tiflis'i Poti’ye bağlayan Transkafkasya'daki ilk demiryolu 1872'de açıldı ve ekonomi, sanayi ve ticaretin gelişiminde
yeni bir aşama oldu. Ancak Bakü için bu dönem 11 yıl sonra, Karadeniz ile Hazar Denizi kıyılarını birbirine bağlayan
Transkafkasya Demiryolu'nun Bakü bölümünün açılmasıyla başladı. Bakü'deki tren garı, sadece cephelerin ve iç
mekanların mimarisi ile değil, aynı zamanda inşaat tarzı ve büyüklüğü bakımından Transkafkasya Demiryolu'nun
diğer benzer binalarından önemli ölçüde farklıydı. Bakü’deki Tiflis Garı 1882 yılında mimar H.K. Vasiliev tarafından
tasarlandı. Projenin sonraki aşamasında Moritanya tarzı mimariye bazı ilaveler ve değişiklikler yapıldı ve bina farklı
mimar ve sanatçıların ortak çalışmasının sonucu olarak günümüze kadar ulaştı.

MANGALDAN

75 ₺

Piliç Mangal Şiş
Safranlı pilav, domatesli roka salatası, köz patates, acuka

95 ₺

Patlıcan beğendisi, kızarmış patates,
domatesli roka salatası, acuka

138 ₺

Kuzu Lüle

Ev Köftesi

Safranlı pilav, domatesli roka salatası, köz patates, acuka

Ciğer Şiş

136 ₺

Safranlı pilav, domatesli roka salatası, acuka

Tavuk lüle

105 ₺

Safranlı pilav, domatesli roka salatası, köz patates, acuka

Dana Basturma

152 ₺

Dana bonfile dilimleri, safranlı pilav,
domatesli roka salatası, köz patates, acuka

Kuzu Tike

138 ₺

Izgara lokum bonfile, parmesanlı roka,
bebek patates sote ve patlıcan beğendi

70 ₺

Patates, patlıcan, mantar, biber, domates,
safranlı pilav, domatesli roka salatası, acuka

Patlıcan Kuyruk
152 ₺

270 ₺

İkişer adet kuzu lüle, dana basturma, tavuk lüle,
piliç şiş, safranlı pilav, domatesli roka salatası

Sebze Izgara

Kuzu kol kül bastı, safranlı pilav,
domatesli roka salatası, köz patates, acuka

Buta Lokum

Karışık Izgara (İki kişilik)

74 ₺

Patlıcan dilimleri arasında kuzu kuyruk, safranlı pilav,
domatesli roka salatası, acuka

Patates Kuyruk
Patates dilimleri arasında kuzu kuyruk, safranlı pilav,
domatesli roka salatası, acuka

71 ₺

Bayıl Burnu, Bakü.

Bayıl kalesinin inşası Moğol işgallerinin tüm Ortadoğu’yu sarstığı bir dönemde (1234-1235) tamamlanmıştır.
Fakat sahile yakın adada yapılan bu muhteşem kasrın ömrü çok kısa olmuştur. Bilim adamlarına göre Bayıl kasrı
1306 depreminde denize batmıştır.

TATLILAR

TANDIRDAN

Beğendili Kuzu Tandır

135 ₺

Beğendili Dana Tandır

128 ₺

Cevizli Bakü Baklavası

46 ₺

Buta Ballı

44 ₺

Süt reçeli kremalı BUTA klasiği

Tavuk Levengi

220 ₺

(Ön sipariş alınarak 2 saat içerisinde hazırlanır)
Tüm tavuk, ceviz içi, mor soğan, erik ve
kızılcık marmelatıyla doldurulmuş

Balık Levengi

285 ₺

(Ön sipariş alınarak 2 saat içerisinde hazırlanır)
Levrek, ceviz içi, mor soğan, erik ve kızılcık marmelatıyla
doldurulmuş

Cevizli Çikolatalı Browni

45 ₺

Cheesecake

42 ₺

Dondurma Kup

40 ₺

3 Top

Meyve Tabağı
Tüm Kuzu veya Kuzu Kafes
(Ön sipariş alınarak hazırlanır)
İstenilen kiloya göre güncel fiyat alınız.

Tandır Ekmeği

27 ₺

46 ₺

Torgovaya sokağı

1868 o zamanlar boş bir arazide mimar M. Gafar İsmaylov’un projesi ile kervansaray binası inşa edildi ve bu bölgenin
gelişmesine neden oldu. Burada birçok dükkan açılınca sokağın isminin ’Torgovaya’ (Alışveriş) sokağı olarak verildi.
Şimdiki ismi Nizami sokağı olsa da, eski Bakü sakinleri halen sokağın eski adı olan ’Torgovaya’ adını kullanırlar.

SOĞUK İÇECEKLER
Buta Şerbetleri 1 LT

74 ₺

Reyhan, nane, nar çiçeği

Buta Şerbetleri Bardak

23 ₺

Reyhan, nane, nar çiçeği

SICAK İÇECEKLER
Filtre Kahve

31 ₺

Espresso

25 ₺

Double Espresso

29 ₺

Coca-Cola / Fanta / Sprite

24 ₺

Americano

31 ₺

Cappy / Fuse Tea

24 ₺

Cappuccino

32 ₺

Taze Sıkma Portakal Suyu

32 ₺

Cafe Latte

32 ₺

Churcill

22 ₺

Chocolate Mocha Dark/White

33 ₺

Caramel Macchiato

33 ₺

Sıcak Çikolata

34 ₺

Sahlep

35 ₺

Nescafe

27 ₺

Türk Kahvesi

26 ₺

Dibek Kahvesi

28 ₺

Soda limon

Limonata

34 ₺

Limonata

36 ₺

Çilekli / Naneli / Zencefilli / Karışık

Ayran

24 ₺

Naneli / Fesleğenli / Karışık

Ayran Litrelik Sürahi

74 ₺

Naneli / Fesleğenli / Karışık

Badamlı Mineral Su 300 ml

17 ₺

Kekikli Azerbaycan Çayı

12 ₺

Badamlı Mineral Su 600 ml

32 ₺

Çay

12 ₺

Badamlı Su 300 ml

15 ₺

Kupa Çay

Badamlı Su 600 ml

29 ₺

19 ₺

Su 350 ml

11 ₺

Su 750 ml

19 ₺

Buta Çay Keyfi
Reçeller ve kuruyemişler eşliğinde demlikte
kekikli Azerbaycan çay sofrası

120 ₺

Azerbaycan Devlet Kukla Tiyatrosu (eski Fenomen sineması)

Fenomen sineması veya Kukla Tiyatrosu 1910 yılında Bakü'de inşa edilen ilk sinema binasıdır. Mimari projesi
Polonyalı mimar J. Ploszko tarafından hazırlanan bu bina Fransız Rönesans tarzında yapılmıştır. Günümüzde
Azerbaycan Devlet Kukla Tiyatrosu bu binada faaliyet göstermektedir.

DEMLEME KARIŞIM ÇAYLAR
Zeytin Yaprağı Çayı

34 ₺

‘’Buta Asos Ayvalık’’’ zeytin ormanlarından
mevsiminde toplanmıştır

Zencefilli Papatya Çayı

34 ₺

Çikolatalı Mikshake

Çilekli Mikshake
34 ₺

Kahveli Mikshake

Ballı Ihlamur

34 ₺

Sade Bitki Çayları

34 ₺

Zencefilli Smootie

Ihlamur, yeşil çay, papatya, ada çayı, yasemin, kuşburnu

43 ₺

Vanilyalı dondurma, taze çilek, süt ve krema

Espresso, çikolatalı dondurma, süt ve krema

43 ₺

43 ₺

Portakal, muz, zencefil, yoğurt, tarçın ve badem

Muzlu Yulaflı Smootie

BUZLU KAHVELER

43 ₺

Bal, süt, yoğurt, yulaf, badem

33 ₺

Ice Caramel Macciato

33 ₺

Ice Chocolate Mocha

33 ₺

Ice White Mocha

33 ₺

Ice Latte

33 ₺

Dondurmalı Kahve

33 ₺

Frappe

33 ₺

Çikolatalı / Vanilya

43 ₺

34 ₺

Nar çiçeği, taze zencefil, elma, kabuk tarçın ve limon

Ice Americano

43 ₺

Vanilyalı dondurma, taze çilek, süt ve krema

Yeşil çay, taze zencefilli, elma, kabuk tarçın, limon

Kış Çayı

Tropic Milkshake
Kavun, taze ananas, vanilyalı dondurma,
mango püresi, ananas suyu, hindistan cevizi

Taze zencefilli, papatya, kabuk tarçın ve limon

Detoks Çayı

MILKSHAKE & ALKOLSÜZ
KOKTEYLLER

Alkolsüz Mojito Çeşitleri

43 ₺

Naneli / Orman Meyveli / Elmalı / Çilekli

Meyve Kokteyli
Ananas suyu, portakal suyu, tropikal sos

43 ₺

Etkinliklerimizden haberdar olmak için:
butabakucafe

butabakucafe

b u t a a n k a r a . c o m

