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Değerl� m�saf�rler�m�z,

Menümüzde yer alan tüm yemeklere lezzet veren malzemeler

Antakya Bakkalı onl�ne alışver�ş s�tes�nden tem�n ed�lmekted�r.

Ayrıca yemekler�m�z�n yapımında sağlığınız açısından alerj�k

reaks�yon göstereb�lecek ürünler Gıda Mühend�s�m�z tarafından

t�t�zl�kle �ncelen�p Gluten, Laktoz, Yumurta, Susam, Fıstık vb.

g�b� kullanılan ürünler yemek �s�mler�n�n altında ve Vejetaryen,

Vegan, Acılı ve Gluten İçermez ürünler de yemek res�mler�n�n

yanında �kon olarak bel�rt�lm�şt�r.

Afiyet Olsun..

Satış Noktalarımız:

Akdeniz Hatay Sofrası

Fatih / İstanbul

Hatay Gurme

Ataşehir / İstanbul

Antakya Bakkalı olarak 2007 yılında a�lem�z�n destekler� �le, 7 Kadın ve 49 Ürün �le
b�r proje başlattık. Bu projede yer alan tüm kadın emekç�ler�m�z buradan 1300 km
ötede mevs�msel şartları göz önünde bulundurarak; 3 farklı geleneksel yöntemle,
katkı maddes� kullanılmadan raf ömrünü uzatacak ve lezzet�n� kaybetmeyecek
yöntemler� kullanmayı seçt�ler.

Ürett�ğ�m�z ürünlerde gölgede veya güneşte kurutma tekn�ğ�n�, zeyt�nyağı veya tuz
�le salamura yöntem�n�, kısık ateşte p�ş�rme şekl�n� kullanarak aslında hep�m�z�n
esk� dönemlerde sıkça kullandığı kend� büyükanneler�m�zden öğrend�ğ�m�z
yöntemler� kullanmayı seçt�k. Bu yöntemler ürünün tazel�ğ�n� bozmadan uzun b�r
süre saklanab�lmes� açısından çok öneml�d�r.

Aralarında b�r gıda mühend�s�m�z�n de bulunduğu bu kadınlarımız; ürünler�n h�jyen�k
ve sağlıklı olab�lmes� �ç�n gereken önlemler� alarak, İstanbul’da en �y� şek�lde
et�ketlenmes� ve paketlenmes� �ç�n Bakanlığın onay verd�ğ� �z�n belgeler� �le 
s�zlere en �y� kal�tede ürünler� sunmaktadır.



DİLEDİĞİNİ SEC,

Humu�

Sarm� Iç�

T�zl� Y�ğur�

Miske� Sür�

Cev�l� Zahter Salatası

Tahi�- Pekm�

Kahvaltılı� Zahter - Y�ğ

Antaky� Reçel�

Antaky� Zeyti� Karı�ımı

Terey�ğı

Kayma�

Ba�

İLK ÇAYINIZ BİZDEN

Sunulan tadımlık kase ürünler�, mevs�ml�k şartlara göre değ�ş�kl�k göstereb�l�r.     Res�mdek� görsel 2 k�ş�l�kt�r.

DAHİYE SULTAN KAHVALTISI

Antaky�

Sıca� Sepet� T�zl� Antaky�

Tatlı Antaky�

Kasad� Peynir

Meneme�



DAHİYE SULTAN YEMEKLERİ

mu aC rt/ eıl sa �S

es� t “r da öz na üP ş/ ü r maz lüa ”P

es� t “r da öz na üP ş/ ü r maz lüa ”P

mşer be eP

rgüe nH

a /b  Cm ua mşr aaÇ

SALATALAR



ANTAKYA MEZELERİ



HUMUS - ORUK HALLERİ YÖRESEL DOKUNUSLAR,





BİR KASA ET

ÖZEL ANTAKYA LEZZETLERİ

Hazırlanma Süres�

Hazırlanma Süres�

Hazırlanma Süres�



GURME ANTAKYA’DAN GURME ANTAKYA’DAN



TATLILAR



İSRAF ETME
Yemiyorsan Paylasalım,

İCECEKLER,



Barış Deveci
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