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  Peynir tabağı صحــن مزيج الجبن
مزيج من الجبن باألعشــاب وجبن الفيتا. 

Söğüş Tabağı صحن الخضراوات
مجموعــة مختارة من الخيار الطازج، والبندورة، والفلفل، والخضراوات.

 Zeytin Tabağı صحــن الزيتون التركي
كل من الزيتون األسود واألخضر.

Bal-Kaymak  العسل والقشدة
أشهى قشدة جاموسي في تركيا.

 Tahin-Pekmez طحينة ودبس
مزيج شــهي من طحينة بذور السمسم ودبس العنب.

Reçeller الفواكه المحفوظة
مجموعــة مختارة من المربى الطازجة.

Kayseri Pastırması ve Salam شــرائح اللحم البارد
مجموعة مختارة من البســطرمة القيصري والسالمي البقري.

Tereyağı  الزبدة
زبدة تركي كريمي.

Göz Yumurta بيض مقلي

اإلفــطــار
S E R P M E  K A H V A L T

فطار الريف التركى 70
لشــخصين:  بما في ذلك اختيار البيض والشــاي المجاني
Serpme Kahvaltı: 2 kisilik: ikram demleme cay ile

تمتع بأشــهى المأكوالت التركيــة التقليدية 

إفطــار تركي يجعــل اليوم مميًزا

S I C A K  K A H V A L T I  S E Ç E N E K L E R I

                                                                                     Izgara Sucuk & Kayseri Pastırması إفطــار اللحوم

نقانق من اللحم البقري التركي المشوي اللذيذ وبسطرمة قيصري.
32

 Çeşme Kumrusu

بالسالمي، والسجق، والنقانق، والجبن.

 Gozleme (Patatesli, Kıymalı, Peynirli)

خبز مســطح تركي شهي وتقليدي محشو بالبطاطا، واللحم 
المفــروم أو الجبن، ويتم قفله وطهيه على صينية.

ســاندويتش الشوارع من تشيشمي

 Ispanaklı Keçi Peynirli Börek

معجنات الفيلو الملفوفة مع الســبانخ الســوتيه وجبن الماعز التركي.

معجنات الســبانخ وجبن الماعز

معجنــات مصنوعة منزلًيا في مقالة

 وجبات اإلفطار

 صحن فالفل
Falafel Tabağ

أفضــل وصفات هاتاي - اختر من 
6 إلى 12 قطعة. 

27/38

لفائف اللحم والجبن                                                                                                                  
Pacanga Böreği

معجنات اللفائف التركية 
المقلية المحشوة بالبسطرمة 

القيصري والجبن . 
32

38

30

34



Y U M U R T A ’ L A R

 المانامان التقليدية
Menemen

بيض مخفوق على الطريقة 
التركية مع قطع البصل، 

والبندورة، وشرائح الفلفل األخضر. 
24

26 Karışık Menemen المانامان باللحم

بيض مخفوق على الطريقة التركية مع قطع البصل، والبندورة، وشــرائح الفلفل األخضر، والســجق التركي والبســطرمة.

بيض مقلي 

Göz yumurta
22

أطباق البيض
بيــض مخفــوق أو مقلــي أو مخلــوط بالتوابل، ســوف تجد البيض تماًما مثل الــذي تبحث عنه

 Sucuklu Veya Pastırmalı Yumurta Kavurmalı yumurta

26بيض باللحم المطهيبيض بالســجق أو البسطرمة 26



 Kavurmalı Çedar Peynirli Pide

مع اللحم المطهي وجبن الشــيدر.

فطيرة الجبن والزعتر
Peynirli Kekikli Pide

مغطى باثنين من 
المكونات المفضلة في 

المنطقة.
42

Pastirmali pide فطيرة البســطرمة والجبن

بالبسطرمة والجبن.
42

 فطيرة بمزيج الجبن 
Karışık Peynirli Pide

القشقوان، والموزاريال، والجبنة 
البيضاء، البقدونس.

45

Kusbasılı Pide فطيــرة محبي اللحوم

لحــم مع البندورة المقطعة، والفلفل األخضر، والجبن.
45

Karışık Pide فطيرة مشكلة

بالنقانق الحارة، ومكعبات اللحم 
البقري، واللحم المفروم، والجبن.

48

Peynirli pide  فطيــرة بالجبن

مع جبن القشقوان.
40

F I R I N D A N

 طازجة من الفرن
تثير الشــهية، فهي تأتي إليك ســاخنة! 

فطيــرة  اللحم البقري والجبن

 Sucuklu Kaşarlı Pide

نقانق من اللحم البقري التركي وجبن القشــقوان .

فطيرة السجق والجبن

 Sebzeli Peynirli Pide

الكوســة، والبندورة، والباذنجان، والفلفل األحمر، والجبن.

فطيرة الخضروات والجبن

Kiyma Kasar Pide فطيــرة اللحم المفروم والجبن

اللحــم المفروم، والفلفل األخضر واألحمر، والبصل، 
والبقدونس، والجبن.

45
45

45

45



K O N Y A  P I D E

اللحم المفروم 
والبقدونس

Konya Etli Ekmek
65

S A M S U N  K A R A D E N I Z  P I D E

فطيرة البحر األســود باللحم 
المفروم والبقدونس 

  Kıymalı Karadeniz Pidesi
42

فطيرة البحر األسود 
باللحم التركي المطهي 

والجبن

 Kavurmalı Kaşarlı 
   Karadeniz Pidesi

45

1 متر الفطيرة التركية 
هل تجــرؤ على خوض التحدي؟

 Konya Karışık Pide

مزيــج من الميفالنا واللحم المفروم

 Konya Mevlana Pide Kıymalı Kaşarlı Karadeniz Pidesi

فطيرة البحر األســود باللحم المفروم والجبناللحــم المفروم، والجبن، والبيض

أســطورة الخبز المســطح التركي في منطقة البحر األســود، األشــهى على اإلطالق فهو أســطورة حقيقية 

الفطيرة التركية المغلقة

45

68

68



Ç O R B A L A R

 حساء العدس
Süzme mercimek çorbası

مزيج من العدس األحمر 
الصحي والخضروات.

26

G A Z I E N T E P  L A H M A C U N

لحم بعجين كالسيكي
Lahmacun

لحم بقري مفروم، وبندورة، 
وبقدونس، وفلفل أحمر وأ

خضر.                                                                                                     
32

البيتزا التركية
مــن الشــوارع المزدحمة للمدينــة األبيقورية، غازي عنتاب

34

28

 Peynirli Lahmacun  لحم بعجين كالســيكي بالجبن

لحــم بقري مفروم، وبندورة، وبقدونس، وفلفل أحمر وأخضر، وجبن.

 Fındık Lahmacun  لحم بعجين كالســيكي صغير

لحــم بقري مفروم، وبندورة، وبقدونس، وفلفل أحمر وأخضر.

26  Günün Çorbası  حســاء اليوم

اســأل النادل عن الخيارات المتاحة اليوم.

الحساء
ســلطانيات الخير التي تشــتهيها النفس بلمســة عثمانية



S A L A T A L A R

سلطة الطاهي الخاصة
Şef’in Salatası

خضروات طازجة، وتفاح أخضر، 
ودبس الرمان، وعين الجمل، وبذور 

الرمان، وزيت الزيتون.
38

 ســلطة الجرير مع بذور الرمان
Narlı Roka Salatası

أوراق الجرير الطازجة، وبذور الرمان، 
والليمون، وزيت الزيتون - وصفة 

بحر إيجة. 
35

 ســلطة جافورداجي التركية بعين الجمل 
Cevizli Gavurdağı Salatası

بنــدورة مقطعة بعناية، وبصل، وفلفل أخضر، وخضروات 
مــع دبس رمان أنطاكيا وزيت الزيتون 

35

السالطات
خيــارات خاليــة مــن اللحم حافلــة بالخضروات الطازجة من أراضــي تركيا الخصبة

 Translation Needed 

CHICKEN DÖNER SALAD (TRANSLATION NEEDED)

 Sumaklı Bostana Salatası

بنــدورة مقطعة بعناية، وبصل، وبقدونس، وفلفل، وزيت الزيتون، 
وسماق من أورفة.

سلطة المزارع الطازجة

 Portakallı Firik Tabule Salatası

برغــل فريــك غازي عنتاب المدخن مع خضــروات مقطعة بعناية، وبرتقال، وعصير ليمون طازج، وزيت الزيتون.

سلطة التبولة المميزة 

32

35
00



S O Ğ U K  M E Z E L E R

 صحن مزيج المقبالت الباردة
  Karışık Meze Tabağı

إمام بايلدي، وحمص، وســبانخ الطرطور، 
والكسير، وسلطة البندورة الحارة، 

والمحمرة.
62

STEAK TARTAR A LA TURCA 
(TRANSLATION NEED) 

Ciğ Köfte Sushi  

برغــل مجروش ولحم مفروم نيء ملفوف 
بخبز الالفاش.

31

 باذنجــان مطهي في الفرن مع جبن التولوم
 )االمام الذى غفى( 

'Tulum Peynirli 'İmam Bayildi

الباذنجان المحشــي مع البصل السوتيه، والبندورة، والفلفل 
األخضر، وجبن التولوم من أفيون.

28

مقبالت باردة
قضمــات صغيــرة رائعة بنكهــة تركية أصيلة

 Karamelize Hurmalı Humus

"حمص" بازالء مهروســة بزيت السمســم "الطحينة" مع البلح بالكراميل.

حمص مع بلح بالكراميل

 Muhammara

ز الفلفل األحمر المشــوي مع عين الجمل من ِكلِّ

26المحمــرة غموس الفلفل األحمر المحمر
28



 ســبانخ "الطرطور"                                                      26  
 Ispanak Tarator

غموس الســبانخ التركي مع الروب والثوم.

 مقبــالت الــروب التركــي مــع الخيــار                                                                     26  
 Cacık

الروب التركي مع الخيار.

 غمــوس الــروب التركــي مــع النعنــاع                 26
  Kuş Üzümlü Haydari

غمــوس الروب التركي مع النعناع المجفف والثوم والزبيب.

 ســلطة البرغل التقليدية                    28
                                                                    Geleneksel Kısır

قمــح مجــروش مع خضروات طازجة مع دبس رمان أنطاكيا وزيت 
الزيتون.

البطيخ المشوي وجبن 
 التولوم

  Tulum Peynirli Izgara Karpuz

البطيخ المشوي مع جبن 
التولوم.

28

 Acılı Ezme

بنــدورة مقطعة بعناية، وفلفل، وبصل، وبقدونس مع معجون 
البندورة والتوابل.

28سلطة البندورة الحارة



 كــرة اللحــم بالبرغــل                            30
 İcli Kofte

برغل مجروش محشــو مع اللحم المفروم وعين الجمل.

 "الكشــك" التقليدي                     32
Keşkek

قمح مطحون ومســلوق لمدة 4 ساعات مع اللحم األوزي.

 المســقعة التركية باللحم                              34
  Kiymali Musakka

باذنجــان مطهي في الفرن مع اللحم المفروم وصلصة البندورة.

S I C A K  M E Z E L E R

 ورق عنب بالكريز 
Vişneli Etli Yaprak Sarması

ورق عنب محشو باألرز، 
واللحم المفروم، والكريز 

الحامض.
30

 صحن مزيج المقبالت الســاخنة             
  Karışık Sıcak Meze Tabağı

ورق العنب، ومعجنات اللفائف بالبســطرمة، 
وكرة اللحم بالبرغل، والســجق المشوي، 

والفطيرة التركية.
68

 سجق تركي مشوي 
Izgara Sucuk

32

المقبالت الساخنة
قضمــات صغيــرة رائعة بنكهــة تركية أصيلة

30  Mıhlama فانديو الجبن التركي

دقيق ذرة ســوتيه مع الزبدة والجبن من طرابزون.



 الفالفــل مــع صــوص الطحينــة                  30
Tahin Soslu Falafel

 معجنات اللفائف بالســبانخ والجبن         28
Ispanaklı Keçi Peynirli Börek

عجينة فيلو الطازجة الملفوفة بالســبانخ وجبن الماعز.

البطاطا والبصل السوتيه 

Patates kavurma with onion
28

 الفطيــرة التركيــة                                                                        26  
 Kabak Mücver

مزيج الكوســة المقلي، والخضروات الطازجة، وجبن التولوم.

 معجنات اللفائف بالبســطرمة                                                                     28  
 Pastırmalı Paçanga Böreği

عجينة فيلو الطازجة الملفوفة بالبســطرمة والجبن.



Ö Z E L  S O K A K  L E Z Z E T L E R I

 أجنحة دجاج مشوية 
Kömürde Kanat

مع بيالف البرغل والسلطة.
58

 أرز الشوارع مع اللحم
Pilav üstü Et veya Tavuk Döner

دونــر اللحم ُتقدم مع أرز بيالف.
58

طعام الشوارع التركي
لقــد تجولنــا فــي الشــوارع المفعمة بالحيــاه لنجلب لك أفضل األطباق التركيــة المحببة

 Balık Kokoreç "سمك "كوكوريتش

ســمك طازج سوتيه وخضراوات ملفوفة بخبز الالفاش.

36
 Ortaköy Kumpir أورتاكوي كومبير

بطاطا مطهية لمدة 3 ســاعات محشوة بالسجق، والسالمي، والذرة، 
والجبن، والزبدة.

38
 Pilav üstü Et veya Tavuk Döner أرز الشــوارع مع الدجاج

دونــر الدجاج ُتقدم مع أرز بيالف.

58



 اناناس كباب 
Ananas Kebap

أناناس محشــي بفخذ ضأن مطهي 
لمدة 5 ساعات وأرز.

75

O ' D Ö N E R  L E Z Z E T L E R I

 برجر كباب أضنة
 Adana Kebap Burger

لحم كباب أضنة، وجبن الشيدر المذاب، 
والبسطرمة، والبصل الحلو، والمخلل، والخس.

55

 Çeşme Kumrusu ســندويتش الشوارع من تشيشمي

بالسالمي، والسجق، والنقانق، والجبن.

38

 Midye Dolma بلح البحر المحشــي

بلح البحر المحشــو باألرز التركي المبهر.

34
 معجنــات مصنوعة منزلًيا في مقالة

 Midye Dolma

محشــوة بالبطاطا، واللحم المفروم أو الجبن.

36

أصناف الدونرالخاصة
أطبــاق الطاهــي التركي المفضلــة المليئة بشــغفه لتقديم طعام جيد



 الطريقة العثمانية
خبــز الالفاش أو الخبز العربي مع دونر اللحم، 

والخس المقرمش، والبصل، والبندورة
الصلصــة الخاصة:  صلصة البندورة

O’GRENATE طريقة 
خبــز الالفاش أو الخبز العربي مع دونر اللحم،  او 

الدجــاج والخس المقرمش، والبصل، والبندورة
الصلصــة الخاصة: عين الجمل والرمان، والفيتا، 

وصلصة التشيلي

O’ROPEAN طريقة 
خبــز الالفــاش أو الخبز العربي مع دونر  اللحم أو الدجاج، 

والخــس المقرمش، والكرنب األحمر، والبصل، والبندورة
الصلصة الخاصة: تشــيلي ساال، وكوكتيل األعشاب، 

والشبت والثوم وزيت الزيتون

دونر اللحم أو الدجاج ملفوف في خبز الالفاش أو الخبز العربي
Et / Tavuk Dürüm ve Tombik 150gm

Sandwich only 38                   With fries + softdrink 48.25

دونر المتر الشــهير مع اختيارك من انواعنا الثالث 
االوروبــى والعثمانــى او بالرمــان                            210

.Ottoman,Ogranate or Oropean Sauce with 4 fries and 4 softdrinks

دونر المتر الشــهير مع اختيارك من انواعنا الثالث 
العثمانــى االوروبــى او بالرمــان               142

.Ottoman,Ogranate or Oropean Sauce

المتر العائليةدونر  لوجبة 



دونــر بوكــس        38
لحم الونر او الدجاج مع الببطاطس او الســلطة ) بدون خبز (

 اسكندر دونر كباب
Bursa İskender Döner

دونــر اللحم أو الدجاج وخبز العربي 
الطازج، وُيقدم مع صلصة البندورة 

الخاصة المصنوعة منزلًيا والزبدة.
68

K E B A P L A R  V E  I Z G A R A L A R

 صحن مزيج الكباب 
Karışık Vali Kebabı

كباب أضنة، أســياخ لحم الضأن، وريش 
الضأن، وأجنحة الدجاج،

وُتقدم مع أرز البيالف والسلطة
95/145

الكباب والمشاوي
أفضــل اللحوم من باليكســير المشــوية كما يجب 

 Lokum Burger برجــر "دياليت" التركي

فيليه خاص معتق مع جبن الشــيدر المذاب، وبســطرمة القيصري، والبصل الحلو، والمخلل، والخس، والخيار.

55

 Patlıcanlı Kebab كباب بالباذنجان

الكباب الخاص بنا والباذنجان المشــوي مع بيالف البرغل والســلطة.

65  Adana Kebap كباب أضنة

لحم ضأن مشــوي ُيقدم مع بيالف البرغل والسلطة.

65
 Bomba Kebab قنبلة الكباب 

Meat fillet filled with cheese
75



 ريش لحم الضأن المشوي 
Izgara Kuzu Pirzola

ريش لحم الضأن المشوي مع 
البطاطا المخبوزة في الفرن وأوراق 

الجرجير الطازج.
110

 كرات اللحم على طريقة أكشــابات 
Akçaabat Köfte

كرات اللحم المشــوي مع الروب وأرز 
بيالف التركي.

60

كبــاب خبز البيجل التركي
Simit Kebap

كباب لحم الضأن المشوي 
الخاص ملفوف في عجين 

الخبز العربي.
75

 Izgara Kuzu Şiş لحم الضأن المشــوي

مكعبات لحم الضأن المشــوي مع أرز البيالف والسلطة.

65

 Kasarli Kofte كــرات اللحم بالجبن

كرات لحم مشــوية محشــية بالجبن، وُتقدم مع أرز البيالف أو بيالف 
البرغل  وسلطة .

65

 Izgara Tavuk Kanat أجنحة دجاج مشــوية

مع بيالف البرغل والسلطة.

58

  Izgara Tavuk Şiş الدجاج المشــوي

صدور دجاج مشــوية مع بيالف البرغل والسلطة.

65
 Sebzeli Kebap كباب بالخضراوات

لحم ضأن مشــوي مخلوط مع الخضروات المقدمة، وبيالف البرغل 
والسلطة.

65



 "الكشك" 
Kuzu Incik Keşkek

قمح مسلوق ومطحون مع 
لحم الضأن.

75

 طاجن لحم ضأن باألرز
Ağır Ateşte Pişmiş Iç Pilavlı Et Güveç

طاجــن لحم ضأن مطهو ببطء مع األرز 
التركي المبهر.

68
Y Ö R E S E L  T Ü R K  M U T F A Ğ I

المطبخ التركيب اإلقليمي
مطبــخ حقيقــي حيــث تحصل على الوصفات من األتراك أنفســهم

  Hünkar Beğendi "هانكار بيجندي"

لحــم ضأن مطهو ببطء وُيقدم مع الباذنجان المدخن المهروس.

68  Kiymali Musakka المســقعة التركية باللحم

باذنجــان مطهي في الفرن مع اللحم المفروم وصلصة البندورة.

34  Ankara Tava "اللحم الســوتيه على طريقة "أنقرة

مكعبات اللحم المطهية ببطء مع لســان عصفور البيالف.

60

                            BODRUM ÇÖKERTME KEBAB [TABLE MESS[ كبــاب 
 Yaprak Dönerli Bodrum Çökertme Kebabı

شــرائح البطاطا الرفيعة المقلية في زيت غزير مع لحم الشــاورمة 
التقليــدي، وُيقــدم مع الروب وصلصة البندورة المصنوعة منزلًيا .

65



Y A N  L E Z Z E T L E R

 األطباق الجانبية

أرز بيالف

Pirinç Pilavı

20

الروب التركي

Yogurt

البطاطا المحمرة بالجبن20

Cheddar Peynirli  Patates Kizartmasi

20

بيالف البرغل

Bulgur Pilavı

20

أصابع الموزاريال

Mozzarella Pane

18

الهالبينو بالجبن

Peynir Dolgulu Jalapeno Biberi

18

حلقات البصل

Kizarmis Sogan Halkalari

18

البطاطا المحمرة

Patates Kizartmasi

16



 كرات اللحم وأرز البيالف  
Mini Köfte ve Pilav

32

Ç O C U K  M E N Ü

 لحم بعجين صغير 
Fındık Lahmacun

عجين طازج باللحم المفروم.
28

قائمة األطفال
خيــرة األصناف التركيــة الصغيرة لألطفال

 دونــر  اللحــم أو الدجاج ملفوف في خبز الالفاش                            
 Dürüm Döner

مــع  دونر اللحم أو الدجاج.

32
  Çökertme Kebab صغير COKERTME كبــاب

بطاطا محمرة مقطعة قطع رفيعة مع الدونر ، والروب، وصوص اإلسكندر.

32   Kaşarlı Mini Pide فطيــرة  بالجبن الصغير

عجين طازج بالجبن.

28



T A T L I L A R

"قطمير" بالفستق والكريز 
 الحامض

Vişneli Katmer

حلوى تركي بالفستق والكريز 
الحامض ُتقدم مع آيس 

كريم مرعش.
45

 خبز بالتوبليرون الحلو
Toblerone Pide

الخبز العربي بالتوبليرون 
والفواكه.

38

خبز الالفاش مع ســاندويتش الفالفل  مع بطاطس ومشــروب 

Mini Falafel Dürüm

28

دونــر اللحم أو الدجاج ُتقدم مع أرز البيالف 

Pilav ustu Tavuk/Et Döner

32

الحلويات
حلويــات أصليــة مصنعــة فقط من أفضل المكونــات الطازجة في تركيا

 بقالوة غازي عنتاب األصلية                            
 Havuç Dilimi Baklava

ُتقدم مع آيس كريم مرعش.

38



I C E C E K L E R

فرابية القهوة من ايلى كراميل أو شــوكليت     22

برتقــال بالجــزر        24

قهــوة تركــى       20

اسبرســو           18

شــوكالتة ســاخنة      20

ــو       20 امريكان

بتشــينو       20 كا

اتيــة          20

20 دبــل اسبرســو       

انانــاس        24

برتقــال        24

ليمــون بالنعنــاع      24

رمــان                      25.50

25   Taze Demlenen Soguk Cay الشــاى المثلج الطازج
.Peach, Lemon, Mint & Strawberry

مشروبات ساخنةمشروبات باردة

Ayran لبن عيران

.Freshly prepared yogurt drink
20

مشروبات ساخنة

 بيبســى أو بيبســى دايت أو ســفن                                           12
شــاى تركــي         8أو ماونتن ديو

تفــاح اخضــر       24

24       WATERMELON

التيــة مثلــج مــن ايلــى      22

مياة معدنية ســيرما                       12.60/24

ميــاة فــوارة                             13.60/25.60 

 "كنافة" أنقرة ]حلوى طرية[
 Antakya Künefe (20 dakikada 

pişirilir ve sıcak servis edilir)

حلوى تركية تقليدية مصنوعة 
من حشو جبن الكنافة المذاب 

غير المالح )ُتطهى لمدة 20 
دقيقة وُتقدم ساخنة(

38

 آيس كريم مرعش التركي                            
 Maraş Dondurması

آيــس كريم تركي خاص من كهرمان مرعش.

14 درهًما لكل مغرفة
القهوة التركية باآليس كريم والمســتكة

Damla Sakizi Dondurmali Turk Kahvesi

35

مشروبات
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