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“Kiss the Frog”
seçkin mekânında özel tatlarla
konuklarını ağırlamaya devam ediyor
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Y

ıllardan beri ilgi çekici mekânlarda
yeme, içme ve eğlence sektöründe projelere imza atan Gül Etker,
Rumelihisarı’nda benzersiz konumdaki Kiss
the Frog’da dünya mutfaklarından seçme
lezzetleriyle ve kendine has misafirperverliğiyle konuklarını ağırlıyor.
Mekânın girişinde karşılaştığımız kocaman sevimli yeşil kurbağa yerleştirmesi
bizi hemen keyiflendirmeye yetiyor. Gül

Etker, konuklarına lezzetli ve değişik yemekler sunarken, temel ilkesinin, aynı zamanda onların keyif almaları, eğlenmeleri
ve günlük kargaşadan uzaklaşarak enfes
manzara karşısında rahatlamaları olduğunu belirtiyor.
Kapalı alanda 100 kişiyi ağırlayabilen
Kiss The Frog, özel günlerde de kişiye özel
menüleriyle kapalı davetler için tercih edilen bir mekân.

Zengin menüsünden seçip tattığımız
deniz ürünlerinin şık sunumu hem göze
hem de damağa hitap ediyor. Karides, istiridye, ahtapot, ıstakoz, suşi çeşitleri özel
pişirme teknikleri ve soslarıyla sunuluyor.
Şarap tadımı gibi özel günlerin de tertiplendiği mekânda, geceleri DJ eşliğindeki
müzikle konuklar bu ortamdan hem eğlenerek hem rahatlayarak ayrılıyor.

Anneler Günü’ne özel

14 Mayıs KISS THE MOMMY Brunch
Hoşgeldin Mimoza • Çeşit Çeşit Peynir, Rengarenk Zeytinler • Füme Çeşitleri • Çilekli, Avokadolu Semizotu Salatası • Köz Patlıcanlı Yunan Salata
Tam bi’ İlkbahar Salatası • Yemyeşil Salata • Mercimek Köfte • Zeytinyağlı Enginar Kalbi • Çimçim Karidesli Yeşil Humus • Somon Gravlax
Levrek Ceviche • Bizim usul Midye Dolma • Sushi Rolls • Taze Taze Meyveler • Yummy Tatlılar • Çanlar Sıcaklar için Çalıyor • Bizim Yaptığımız Kol Böreği
Surf & Turf Şişleri • Spaghetti Vongole • Patlıcanlı Penne • Paella • Lahmacun Nero • Kalamar & Mercimekli Pide
* Menü fiyatı 120 TL - 12 yaşından küçüklere % 50 indirim
KISS THE FROG SEAFOOD BRASSERIE
Yahya Kemal Cad. No 4 Rumelihisarı-İstanbul • 0212 287 73 20 - 0541 289 36 40 • info@kissthefrog.com.tr

