BASIN BÜLTENİ

TARABYA’NIN YENİ RESTORAN DENEYİMİ :
LİMANİ
Tarabya Koyu’nun en yeni balık restoranı Limani, aynı zamanda İstanbul’un da en seçkin
mekanlarından biri olmaya şimdiden aday.
Hizmet verdiği ilk günden beri Tarabya’ya ve İstanbul’a değer katan The Grand Tarabya, bu kez
yepyeni bir konseptle çok özel bir balık restoranını İstanbul’a kazandırıyor. Tarabya Marinası’nın
hemen yanı başında, boğazın tüm güzelliklerini izleyebileceğiniz konumuyla Limani, ismini
Rumca liman anlamına gelen ‘limani’ kelimesinden almış. İstanbul ve boğaz lezzetlerinin en
seçkin tatlarını bulabileceğiniz Limani, mutfağı kadar mekan dekorasyonu ile de İstanbul deniz
restoranları arasına iddialı bir giriş yapıyor. Limani’de balık kılçığı şeklinde dizayn edilmiş ve
ışıklandırılmış tavanı ve önünüzde uzanan boğazın lacivert suları ile kendinizi adeta denizin
içinde hissedeceksiniz. Marinadaki bembeyaz yelkenlilere, martılar eşlik ederken siz bu şık balık
restoranında benzersiz deniz ürünlerinden seçiminizi yapabilirsiniz.
Soğuk başlangıçlardan; midye dolma, kalamar yahnisi, fırında ahtapot, palamut pilaki, marine
edilmiş ançuez, uskumru füme, torik lakerda, subye salatası, balık pastırma, çiroz, balık salatası,
serpme mezeler, zeytinyağlı çeşitleri, zeytinyağlı börülce, ısırgan otu salatası, nefis salatalar ve
Limani’ye özel balık çorbası sizleri bekliyor. Sıcak başlangıçlar ise baştan çıkarıcı lezzetleri
içeriyor. Karides Güveç, Sebzeli Fener Balığı, Hamsi Kuşu, Balıkçı Pilavı, Levrek Mücver, Asma
Yaprağında Sardalye tam sizin damak tadınıza göre. Ana yemeklerde ise mevsimine göre Levrek
Izgara, Lüfer Izgara, Çipura, Karides, Dil Balığı, Kalkan Tava, Hamsi, istavrit, Sarı Kanat, Dülger
bebek patates, körpe ıspanak ve kuşkonmaz ve geleneksel soslar ile servis ediliyor. Yine
dilerseniz Levrek Buğulama, Kağıtta Levrek ve Lagos Balığı çok özel soslarla beraber, keyfinizi
tamamlayan rakı çeşitleri ve zengin şarap menüsü eşliğinde beğeninize sunuluyor.

The Grand Tarabya
Rezervasyon için :
Tel : (0212) 363 33 00

The Grand Tarabya Hakkında
1900’lü yılların başlarında Tarabya Tokatlıyan Oteli olarak hizmete giren, 1954 yılında çıkan yangının ardından aynı
yere devlet tarafından yaptırılan Büyük Tarabya Oteli, İstanbul’un üçüncü 5 yıldızlı oteli olarak 1966’da hizmete girdi.
Konumu ve kalitesiyle dünya çapında ün kazanan Büyük Tarabya, bir dönem Türk filmlerinin de vazgeçilmez seti olarak
sinema tarihinde silinmez bir yer edindi. Kamu mülkiyetinde iken özelleştirilme kapsamına alınan Büyük Tarabya Oteli
2006 yılında, Bayraktarlar Holding tarafından satın alındı. Kapsamlı bir restorasyon ve renovasyon süreci geçiren,
uluslararası hizmet kalitesinde yapılandırılan ve The Grand Tarabya ismini alan otel, henüz açılmadan Leading Hotels
of the World (LHW) üyesi olma başarısını gösterdi. The Grand Tarabya 2013 yılının Şubat ayında kapılarını açtı.
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