
manti7.com Geleneksel Tatlar
Yöresel Lezzetler ile  Daima Sofralarda...



Yıllar önce evde yapmaya başladığımız Kayseri yöremize ait mantıyı Kadıköy’de perakende satarak ticari 
faaliyetimize başladık. Müşterilerimiz mantımızı tattıktan sonra mübalağasız, bize gelip teşekkür ederek 

memnuniyetlerini belirtmişlerdir.

Yoğun talep üzerine yıl lar içerisinde ev ortamının sıcaklığı ve doğallığını “Mantı 7” ismiyle imalathane 
ortamına taşıdık.

Amacımız evde başladığımız i lk günkü gibi; hiçbir katkı maddesi kullanmadan, özel baharat ve 
farklı unlar kullanarak geleneksel çizgimizde, kalite, hizmet ve doğallığı muhafaza edip sağlıklı 

lezzetleri size sunabilmektedir.

We started our commercial activity by sell ing the rationale of Kayseri district which we 
began to make at home years ago in Kadıköy. Our customers have expressed their 

satisfaction by coming to us and thanking us, after the introduction, without any 
exaggeration.

Over years of intense demand, we have brought the warmth and naturalness of the 
home environment to the manufacturing environment under the name of “Mantı 7”.

Our aim is l ike the first day we started at home; without the use of any additives, special spices 
and different flour in our traditional l ine, quality, service and nourishment can be preserved and 

healthy tastes can be presented to you.

Senin Damak Tadın
Senin Zevkin
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Kalite Belgelerimiz Referanslar

4 manti7.com 5manti7.com



Amacımız; tamamen aslına uygun olarak hiçbir katkı maddesi kullanmadan %100 dana eti, 
özel baharat, soğan ve farklı unlar i le evde yaptığımız gibi imalathane ortamında da elde 
yaparak geleneksel çizgimizde kalitemizi muhafaza edip sağlıklı lezzetler size sunabilmektir.

Our aim; 100% beef, special spices, onions and different flours, 
without using any additive material in accordance with the original, 
we can keep our quality in our traditional l ine and present healthy tastes to you.

Pastys

Mantılar
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Kayseri Bohça
Mantısı

%100 dana etli özel baharat 

karışımından elde edilmiştir.

It is made from 100% veal special 

spice mixture.

İçindekiler : Buğday unu, su, dana 

eti, soğan, yumurta, baharat, tuz.

Ingredients: Wheat flour, water, 

beef, onion, eggs, spices, salt.

Saray
Mantısı
%100 dana etli özel baharat karşımından elde edilmiştir. 

Orta Asya Türklerinden Osmanlı padişahlarına onlardan 

bize kadar ulaşmış kıymetli bir miras. 15 yy saray 

mutfağının baş yemeği Fatih Sultan Mehmet Hanın en çok 

sevdiği yemekler arasında gelir yoğurtlu mantı. HAKKI İLE 

YAPABİLEN İÇİN...

 

It is obtained from 100% beef meat special spice. It 

is a precious inheritance that reached to us from the 

Central Asian Turks to the Ottoman sultans. The meal 

of the 15th century palace cuisine The Fatih Sultan 

Mehmet Han is one of the most popular meals that 

comes with yoghurt ravioli . FOR YOU CAN DO WITH .. .
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Kafkas
Çıtır

Kafkas
Mantısı
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Tam Buğday
Unundan Mantı
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Üzüm
Çekirdeği
Unundan

Mantı

Sinop
Mantısı
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Feraye
Çıtır Mantı

Kepekli
Undan
Mantı
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Piruhi
Mantı

Yufkadan
Çıtır Mantı

Peynir içlidir.

White cheese is inside.
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Börekler ve
Diğer Ürünler

Pastries and Other Products

EN LEZZETLESİNİ YAPMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK
İşimize sevgi bağı i le konsantre olup sizler için en güzelini yapmayı hedefledik. Çünkü işini güzel 

yapmaya alışan kimse istesede kötü iş çıkaramaz. 
 

Gönül ve lezzet dostları i le çıktığımız bu yolda daima kol kola yürümek için durmadan 
çalışmaya devam edeceğiz.. .

 
“ İşinizi  iy i  yaparsanız  sesiniz  duyulur  ! ! !  “

WAY OUT TO TAKE THE MOST DELICIOUS
We aimed to do our best for you by concentrating our love with our business. 

Because anyone who is used to doing good work can not do bad work.
 

We will continue to work on this path we always go out with friends of heartfelt 
and taste .. .

 
“If  you do your job well  you wil l  hear  your  voice !! !  “
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Çi Börek

Diğer adı i le Şir Börek, 1500 yıl önce 

Orta Asya’dan göçen atalarımızın en çok 

sevdiği yemektir.

En eski Türk yemeklerinden olan çi 

böreği de günümüze taşımaktayız.

The other name is Sir Börek, the favorite 

dish of our ancestors who emigrated 

from Central Asia 1500 years ago.

We are also the daily oldest of the oldest 

Turkish dishes.

Kalem
Böreği
Yufka ile, ince rulo halinde 

sarılan peynirl i olan bir börek 

çeşidimizdir.

It is a roll with pastry rolled in 

thin rolls with cheese.
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Paçanga 
Böreği

Yufka, pastırma ve kaşar peyniri i le elde 
edilmektedir.

Hem kızartı lan hem de fırında pişiri len 
enfes bir börek çeşidimizdir.

Thin-cut dough is obtained with bacon 
and cheddar cheese.

It is an exquisite pie, both fried and 
baked in the oven.

24 manti7.com 25manti7.com



Etli Yaprak
Sarma

Osmanlı mutfağı kökenli olup, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun hüküm sürdüğü topraklarda 
yapılmaktadır. Yaprak sarması asma yaprağının 
içerisine pirinç ve et i le iç harç hazırlanarak yapılan 
bir yemeğimiz. 

It is originated from the Ottoman cuisine and is made 
in the territories where the Ottoman Empire ruled. 
We are a meal made by preparing rice and meat and 
internal mortar in the leaf wrapping grape leaf.
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İçli Köfte

Arap mutfağına ait bir yemek olup, 

doğuşu 1700’lü yıl lara dayanmaktadır. 

Bizim de sofralarımızın, özel 

günlerimizde misafirlerimize 

sunduğumuz özel bir yemek çeşidi 

olmuştur.

It is a food of Arab cuisine and its birth 

is based on 1700’s years. We also have a 

special kind of dinner for our guests on 

our special occasions.
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Kayseri Bohça Mantı

Kepekli Undan Mantı Üzüm Çekirdeği Unundan Mantı

Kafkas Mantısı
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Kafkas Çıtır

Saray Mantısı

Feraye Çıtır Mantı

Sinop Mantısı
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Piruhi Mantı

Tam Buğday Unundan Mantı Çi Börek

Yufkadan Çıtır Mantı
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İçli Köfte

Paçanga Böreği Kalem Böreği
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Zeytinyağlı Yaprak Sarma
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Ferah Mah. Pınarbaşı Sk. No:39/A
Üsküdar / İSTANBUL

Tel  +90 216 521 38 00   Gsm  +90 541 853 33 38   Mail  info@manti7.com

manti7.com

Kosgeb Alanı
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