
 

Lunch / Dinner Menüleri 

Lunch / Dinner Lüks A+  
Kişi Başı 200 TL + KDV  
Gastronomik Formül 
Fransız ve Batı teknikleriyle hazırlanmış exclusive gastronomi 

Antre  
Deniz Mahsüllü Tartar veya Bonfile Tartar 

Ana Yemek  
Tek Taraflı Deniz Levreği ve Rengarenk Garnitürler veya  
Dry Aged Dana Antrikot, Bearnez Sos ve Garnitür 

Tatlı  
Limonlu ve Frambuazlı Ekler Pasta veya Hibisküslü Poşe Meyve, Bitter 
Çikolata Yaprakları ve Sürpriz Tatlar 
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Lunch / Dinner B+   
Kişi Başı 150 TL + KDV  
Gastronomik formül 
Uzak Doğu teknikleriyle hazırlanmış üst düzey gastronomi 

Antre 
Maki çeşitleri veya Deniz Mahsüllü Salata 

Ana Yemek 
Tatlı ekşi soslu balık ve Sebzeli Noodle veya 
Tatlı ekşi soslu Bonfile ve Sebzeli Erişte 

Tatlı 
Limonlu Tartölet veya Limon / Frambuazlı Ekler 

Lunch / Dinner Basic C+   
Kişi Başı 150 TL + KDV  
İstanbul ve Anadolu teknikleriyle hazırlanmış üst düzey gastronomi  

Antre 
Şefin Exclusive Meze Tabağı veya Zeytinyağlı Tatlar 

Ana Yemek 
Izgara Balık ve ızgara sebzeler ile salata veya 
Kuzu Karski, fırında sebze, soslar ve salata 

Tatlı 
Limonlu Tartölet veya Limon / Frambuazlı Ekler 
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Oxalis Catering Hizmet Koşullarımız 

Şef Ekin Doğrusöz ve Oxalisİstanbul’un edindiği başarı ve müşterilerinde 
yarattığı güven, “kişiye özel” üst düzey hizmet, kusursuz lezzet ve görsel şıklık 
üçlüsünü bir arada sunmasından kaynaklanıyor. Bu başarıyı ve güveni 
sürdürülebilir kılmak için, uluslararası bilgi ve tecrübeyle rafine edilmiş ve 

değişmez presiplerimiz bulunuyor:  

* Özel bir talep olmaması durumunda, davetlerimizde kurduğumuz 
masalarda, yalnızca kendimize ait sunum setlerini, masa örtülerini ve benzeri 
aksesuarları kullanmaktayız. Servis ve sunum hizmetleri etkinlik temasına 
göre tasarlanmaktadır ve ayrıca ücretlendirilecektir. 

* Organizasyon teklifimizi onaylamanız durumunda; toplam tutarın %50 si 
banka havalesi ile ön ödeme olarak alınır, kalan bakiye ise, organizasyon 

tarihinin olduğu hafta (davetten hemen önce) banka havalesi ile tamamlanır. 
Alınan ön ödeme, davetin onaylandığına dair kanıt niteliği taşımaktadır.  

*Fiyat teklifinin, organizasyon tarihinden en az 3 hafta önceden onaylanması 
ve tüm hazırlıklara başlanması gerekmektedir. 

* Ön ödemesi alınan, onaylanmış davetlerde etkinliğe 10 günden daha az bir 
süre kala iptal olması durumunda ücret iadesi yapılmamaktadır.  
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