
Yeni jenerasyon kebapçı: Kebabistan GOP’da Mulled Wine & Log Fire Gecesi

57 yıllık aile işini yenileyerek şık ve modern bir kebapçı açan genç jenerasyon, Reşit Galip Cad. 58 
numaradaki bahçeli şirin bir villada Türk Mutfağının en güzel örneklerini sunuyor. Ortam şık, rahat ve 
modern, mutfak ve lezzet kalitesi ise 57 yıllık ismi ile tescilli. 

Kebabistan GOP 22 Şubat akşamı uluslar arası kuruluşlar ve diplomatik misyonların temsilcilerine özel bir 
gece düzenledi. Bahçede ateş etrafında sıcak şarap ikramı ve Akdeniz ezgilerinden oluşan canlı müzik 
programı eşliğinde sunulan özel menü beğeni topladı.  

Menü bu kadar iyi olunca, ortam da bu kadar şık ve nezih olunca insanın aklına hemen hesap 
geliyor. Kebabistan'ın yıllardır ısrarla koruduğu kuralını bu noktada da devam ettirmeye kararlılar. Fiyatlar 
inanılmaz uygun, kişi başı hesap 30-45 YTL arasında değişiyor. Her bütçeye uygun içki seçenekleri ise 
hayli geniş. Kebap ve et yemeklerinin yanında gidecek en uygun yerli ve yabancı şarapları dikkatle seçmiş 
ve uygun fiyatlarla menulerine eklemişler.  Restoran Şefi Nizam Bey’in özenle hazırladığı Mulled Wine ise 
geceye damgasını vurdu, karlarla kaplı şirin bahçenin tam ortasında yakılan kocaman ateşin etrafında 
şarkılar sıcak şarap eşliğinde söylendi.

Bu keyifli ve şık gecenin sonunda İtalyan konuğun hoş bir sürpriz yaparak seslendirdiği duygu yüklü arya 
ise en büyük alkışı aldı.

Pembe ve beyazın karıştığı dekoru ve zarif menüsüyle gerçekten alıştıklarımızdan daha farklı bir 'kebapçı'... 
Kebabistan GOP Ankaralıların yıllardır bildiği kebap ülkesi Kebabistan'ın genç ve modern versiyonu.

Geniş ve modern mutfağı dilediklerinde ziyaret edip, yemeklerini önce mutfakta tadan ve hazırlanışını 
keyifle izleyen yabancı diplomatlar mekanın müdavimi. Birinci yılının sonunda ankarasosyete.com 
tarafından Ankara'nın En İyi Türk Mutfağı seçilen Kebabistan GOP şimdiden özel bir müşteri yelpazesine 
sahip. Kafelerin standart menüsünden sıkılan ve Türk Mutfağını özleyen gençler, Ankara'yı ziyaret eden 
yabancılar, hafif ve sağlıklı iş yemeklerini tercih eden iş kadınları/adamları, diplomatlar, politikacılar ve bu 
nezih ortamda ailelerini buluşturmayı ve kalabalık aile yemekleri düzenlemeyi seven ev hanımları. 

Bir et restoranı olmasına rağmen vejetaryen konuklar için hazırlanan Sebze Güveç ve hafif bir öğle 
yemeğini tercih eden konukların gözdesi kepek ekmeğinden gobit içinde sunulan döner sepeti. 

Pazar sabahları kalabalık açık büfe brunchlardan sıkılanlar için Emirgan kahvaltısı çok hoş bir alternatif 
oluşturuyor. 

Bu girişimci ve yenilikçi ekip ile biran önce tanışmanızı tavsiye ederiz! 


