




قائمة الطعام

بوسبورس مشاوي مشكل



إزو غلين

4

قائمة الطعام
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إزو غلين 6.5
حساء تركي مطبوخ ببطئ من العدس مع األرز والطماطم 

والبهارات المشكلة
السعرات الحرارية: ٢٥٧

مرجيمك 6.5
حساء تركي مطبوخ ببطئ من العدس مع البطاطا والكركم

السعرات الحرارية: ٢٢٨

طماطم 6.5
حساء الطماطم المطبوخ ببطئ مع الكريمة الطازجة والبهارات 

المشكلة
السعرات الحرارية: ١٥٢

شعيرية
حساء الدجاج المطبوخ مع الشعيرية، الطماطم والكمون

السعرات الحرارية: ١٢٣

بطاطا 6.5
السعرات الحرارية: ٢٣٩

مرجيمك
شعيرية

الرجاء اعالمنا لو لديكم حساسية تجاه اي نوع من المكونات 
،او يمكنكم التكلم معنا لالستفسار عن اي معلومات اضافية 

متعلقة بهذا الموضوع .

االسعار شاملة الضريبة المضاف 
وشاملة ١٢.٥٪ خدمة ) اختيارية (
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سلطات طازجة

سلطة بوسبورس الخاصة
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سلطة الراعي التركية 7.9
سلطة تركية تقليدية بنكهة النعناع الفريدة والخضروات الطازجة 

مع رّشة من السماق
السعرات الحرارية: ٤٠١

سلطة الروكا 7.5
سلطة مكونة من مزيج جميل من أوراق الجرجير والطماطم 

الكرزية، مزينة بزيت الزيتون وصلصة الرمان
السعرات الحرارية: ٣٢٠

سلطة الدجاج
سلطة لذيذة مصنوعة من الدجاج المشوي مع مزيج من 

الخضروات الطازجة
السعرات الحرارية: ٦٢١

سلطة بوسبورس الخاصة 11
سلطة بوسبورس الغنية مع جبنة التولوم، الجوز، الزبيب 

وحبات الرمان
السعرات الحرارية: ١٠٩٩

سلطة زعتر عنتاب بالفستق 9.5
سلطة لذيذة مكونة من الفستق الطازج وبذور الرمان، تقدم 

على أوراق الزعتر
السعرات الحرارية: ٤٥٦

سلطة شاشليك 13.5
سلطة مكونة من لحم البقر الطري، يقدم مع الزيتون األخضر 

المحشي وسلطة مختلطة
السعرات الحرارية: ٧٩٩

سلطة جوفيردا 8.9
سلطة تركية تقليدية مع الجوز المقرمش والسماق

السعرات الحرارية: ١٠٤٧

سلطة الراعي التركية
سلطة الروكا

سلطة الدجاج

الرجاء اعالمنا لو لديكم حساسية تجاه اي نوع من المكونات 
،او يمكنكم التكلم معنا لالستفسار عن اي معلومات اضافية 

متعلقة بهذا الموضوع .

االسعار شاملة الضريبة المضاف 
وشاملة ١٢.٥٪ خدمة ) اختيارية (
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مزات ومقبالت باردة

طبق مقبالت مشكل
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حمص 7.5
مازة مكونة من حبات الحمص الناعمة، مهروسة ومخلوطة مع 

صلصة الطحينة ومزينة بزيت الزيتون
السعرات الحرارية: ٧١٤

باباغنوج 8.5
مازة تركية خفيفة مكونة من الباذنجان المشوي والثوم الطازج

السعرات الحرارية: ٤٠٢

متبل 8.5
مازة مكونة من الباذنجان المشوي الممزوج مع الزبادي 

وصلصة الطحينة
السعرات الحرارية: ٣٤٨

محمرة 8.5
مازة مكونة من الفلفل األحمر الحلو المشوي ومعجون الجوز 

مع زيت الزيتون
السعرات الحرارية: ١٠٤٧

تاراتور 7.5
زبادي كريمي مع صلصة الطحينة، مزين بالفستق المقرمش 

مع القليل من زيت الزيتون
السعرات الحرارية: ٥٣٢

آجي أزمه 7.5
السعرات الحرارية: ٢٢٣ 

باذنجان مع زبادي 8.5
مزيج كريمي من الزبادي والجبن الطري، يقدم مع الباذنجان 

المقلي ومقدار قليل من مسحوق الفلفل الحار
السعرات الحرارية: ٦٧٧

سوسلو باذنجان 7.5
السعرات الحرارية: ١٧٤

جاجيك 7.5
مازة تستخدم للغموس، طازجة و كريمية، مع الخيار ومنكهة 

بالنعناع والثوم الطازجين
السعرات الحرارية: ٢٨٥

طبق مقبالت مشكل 21
تشكيلة من المازات الرائعة المختارة من مطعم بوسبورس، 

لمشاركتها مع عائلتك وأصدقائك
السعرات الحرارية: ٧٧٥

باباغنوج
محمرة

باذنجان مع زبادي

الرجاء اعالمنا لو لديكم حساسية تجاه اي نوع من المكونات 
،او يمكنكم التكلم معنا لالستفسار عن اي معلومات اضافية 

متعلقة بهذا الموضوع .

االسعار شاملة الضريبة المضاف 
وشاملة ١٢.٥٪ خدمة ) اختيارية (
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المقبالت الساخنة

كبة بالجوز
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حمص مع لحم 12
حمص طري تعلوه مكعبات لحم الغنم المشوية

السعرات الحرارية: ٩٣٠

سيجارا بوريغي 7.5
لفائف المعجنات المقلية المحشوة بالجبنة والبقدونس

السعرات الحرارية: ٢٠٨

علي نازك 12
الباذنجان المشوي اللذيذ المخلوط مع الزبادي ومكعبات 

الضأن المشوية على الفحم
السعرات الحرارية: ٦٤٢

كبة بوسبورس 11.5
كرات اللحم المقلية المصنوعة من البرغل والمحشوة بلحم 

الحمل المفروم والفستق والزبيب
السعرات الحرارية: ٦٤٧

حمص مع لحم
علي نازك

الرجاء اعالمنا لو لديكم حساسية تجاه اي نوع من المكونات 
،او يمكنكم التكلم معنا لالستفسار عن اي معلومات اضافية 

متعلقة بهذا الموضوع .

االسعار شاملة الضريبة المضاف 
وشاملة ١٢.٥٪ خدمة ) اختيارية (
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كبة بالجوز 10.5
كرات اللحم المقلية المصنوعة من البرغل والمحشوة بلحم 

الغنم المفروم والجوز والكمون
السعرات الحرارية: ٤٨٠

علي نازك كباب 12
الباذنجان المشوي اللذيذ المخلوط مع الزبادي ولحم الضأن 

المفروم
السعرات الحرارية: ٥٩٨

ورق عنب 10.5
لفائف ورق العنب المسلوقة على البخار المحشوة بلحم 

الضأن، تقدم مع اللبن وصلصة االسكندر
السعرات الحرارية: ٣١٢

علي نازك كباب
ورق عنب
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لحم بعحين صغير 7.5
عجينة مخبوزة بالفرن على الطريقة التركية مع لحم الغنم 

المفروم، الطماطم والفلفل
السعرات الحرارية: ٤٠٤

كفتة بوسبورس 10.5
برغر اللحم البقري الحار، يقدم على الخبز التركي

السعرات الحرارية: ٧١٢

سيجارا بسطرمة 9.5
السعرات الحرارية: ٢٦٢

مقبالت ساخنة مشكلة )لشخصين( 21
السعرات الحرارية: ٤٢٦

لحم بعحين صغير
سيجارا بسطرمة

مقبالت ساخنة مشكلة 

الرجاء اعالمنا لو لديكم حساسية تجاه اي نوع من المكونات 
،او يمكنكم التكلم معنا لالستفسار عن اي معلومات اضافية 

متعلقة بهذا الموضوع .

االسعار شاملة الضريبة المضاف 
وشاملة ١٢.٥٪ خدمة ) اختيارية (
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من الفرن

لحم بعجين عادي
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بيدة جبن
بيدة سبانخ

لحم بعجين عادي 9.75
عجينة تركية رقيقة ومقرمشة مغطاة بصلصة مطبوخة ببطىئ 

مصنوعة من اللحم المفروم، الطماطم والفلفل
السعرات الحرارية: ٧١٨

لحم بعجين عنتاب )حار( 9.75
عجينة تركية رقيقة ومقرمشة مغطاة بصلصة حارة مطبوخة 

ببطىئ مصنوعة من اللحم المفروم، الطماطم والفلفل الحار
السعرات الحرارية: ٩١٠

بيدة جبن 9.25
عجينة تركية رقيقة ومقرمشة مغطاة بمزيج من الجبنة 

المالحة والمنعشة
السعرات الحرارية: ١٥٨١

بيدة سبانخ 11
فطيرة تركية نباتية مغلقة، محشية بالسبانخ والفليفلة

السعرات الحرارية: ١١١١

الرجاء اعالمنا لو لديكم حساسية تجاه اي نوع من المكونات 
،او يمكنكم التكلم معنا لالستفسار عن اي معلومات اضافية 

متعلقة بهذا الموضوع .

االسعار شاملة الضريبة المضاف 
وشاملة ١٢.٥٪ خدمة ) اختيارية (
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بيدة مع سجق وجبن 12.5
عجينة تركية رقيقة ومقرمشة مضاف إليها الجبنة ونقانق 

اللحم
السعرات الحرارية: ١٩٤٥

بيدة بقطع اللحم 16
عجينة تركية رقيقة ومقرمشة مغطاة بصلصة مطبوخة ببطىئ 

مصنوعة من اللحم المقطع والطماطم والفلفل
السعرات الحرارية: ١١١٨

بيدة باللحم المفروم 15
عجينة تركية رقيقة ومقرمشة مغطاة بصلصة مطبوخة ببطىئ 

مصنوعة من اللحم المفروم والطماطم والفلفل
السعرات الحرارية: ١١٦٢

بيدة مع بسطرمة وجبن 12.5
السعرات الحرارية: ١٦٣٩

بيدة مكس مع بيض 16
عجينة تركية رقيقة ومقرمشة مغطاة باللحم المفروم، جبنة 

الموتزاريال والبيض
السعرات الحرارية: ١٤٩٢

كابالي دونر دجاج 14 

كابالي دونر لحم 16 

بيدة بقطع اللحم
بيدة مع بسطرمة وجبن
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بيدة جبن

الرجاء اعالمنا لو لديكم حساسية تجاه اي نوع من المكونات 
،او يمكنكم التكلم معنا لالستفسار عن اي معلومات اضافية 

متعلقة بهذا الموضوع .

االسعار شاملة الضريبة المضاف 
وشاملة ١٢.٥٪ خدمة ) اختيارية (
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دونر

اسكندر كباب
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دونر لحم
دونر دجاج

اسكندر كباب دجاج

دونر لحم 18
مطبوخ بشكل جميل على شكل عمودي ومقّطع إلى شرائح 

رفيعة جداً ، يقدم لحم البقر هذا مع األرز التركي والسلطة
السعرات الحرارية: ٧٤٩

دونر دجاج 16
مطبوخ جيداً على شكل عمودي ومقطع إلى شرائح رفيعة جداً 

، يتم تقديم لحم الدجاج هذا مع األرز التركي والسلطة
السعرات الحرارية: ٥٨٠

اسكندر كباب 19.5
يطهي ببطء على نار عمودية، ويقدم دونر اللحم البقري هذا مع 

الزبادي وصلصة االسكندر
السعرات الحرارية: ٨٦٣

اسكندر كباب دجاج 17.5
يطهي ببطء على نار عمودية، ويقدم دونر الدجاج هذا مع 

الزبادي وصلصة االسكندر
السعرات الحرارية: ٦٩٤

الرجاء اعالمنا لو لديكم حساسية تجاه اي نوع من المكونات 
،او يمكنكم التكلم معنا لالستفسار عن اي معلومات اضافية 

متعلقة بهذا الموضوع .

االسعار شاملة الضريبة المضاف 
وشاملة ١٢.٥٪ خدمة ) اختيارية (
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Family Mix Grill 

مشاوي
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أدنه كباب 22
أسياخ لحم مشوية مصنوعة يدوياً من كباب الغنم الحار 

المفروم، تقدم على خبز الفاش مع أرز البرغل
السعرات الحرارية: ٦٣٣

أورفا كباب 22
أسياخ لحم مشوية مصنوعة يدوياً من كباب الغنم المفروم، 

تقدم على خبز الفاش مع أرز البرغل
السعرات الحرارية: ٦١٠

أدنه كباب دجاج 19.5
أسياخ دجاج مشوية مصنوعة يدوياً من كباب الدجاج المفروم، 

تقدم على خبز الفاش مع أرز البرغل
السعرات الحرارية: ٥٠٠

بوسبورس كباب 22
السعرات الحرارية: ٥٠٧

حلب كباب 23
السعرات الحرارية: ١٥٤٢

بوسبورس مشاوي مشكل 26
تشكيلة مشاوي جميلة مكونة من أدنه كباب، أورفا كباب، 
شيش لحم الضأن، شيش طاووق وضلع لحم الغنم، تقدم 

على خبز الفاش مع أرز البرغل
السعرات الحرارية: ٨٧١

مشاوي مشكل  لشخصين 49.5
 

مشاوي مشكل حجم عائلي 74

أدنه كباب
أورفا كباب

بوسبورس كباب

الرجاء اعالمنا لو لديكم حساسية تجاه اي نوع من المكونات 
،او يمكنكم التكلم معنا لالستفسار عن اي معلومات اضافية 

متعلقة بهذا الموضوع .

االسعار شاملة الضريبة المضاف 
وشاملة ١٢.٥٪ خدمة ) اختيارية (
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كباب بالمتر 56
أدنه أو أورفا كباب بالمتر

السعرات الحرارية: ٥٦٢

بيدة بقطع اللحم 49.5 
عجينة تركية رقيقة ومقرمشة مغطاة بصلصة مطبوخة ببطىئ 

مصنوعة من اللحم المقطع والطماطم والفلفل
السعرات الحرارية: 

كوزو بيرزوال 25.5
أضالع لحم الغنم المحمصة، تقدم على خبز الفاش مع أرز 

البرغل
السعرات الحرارية: ٨٢٣

بيتي كباب 23
لحم ضأن مفروم ملفوف برفق في خبز حار، يقدم مع اللبن 

وصلصة االسكندر
السعرات الحرارية: ٩٠٩

كوزو بيرزوال
بيتي كباب
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شوب شيش
لحم شيش كباب

شيش طاووق كباب

كوزو جيار 24
السعرات الحرارية: ٦٣٥

شوب شيش 24
لحم غنم مشوي يقدم على خبز الفاش مع أرز البرغل

السعرات الحرارية: ٦٢٦

لحم شيش كباب 24
مكعبات لحم الغنم المشوية، تقدم على خبز الفاش مع أرز 

البرغل
السعرات الحرارية: ٧٨١

ضلع خاروف 23

شيش طاووق كباب 21
مكعبات الدجاج المشوية، تقدم على خبز الفاش مع أرز 

البرغل
السعرات الحرارية: ٣٨١

الرجاء اعالمنا لو لديكم حساسية تجاه اي نوع من المكونات 
،او يمكنكم التكلم معنا لالستفسار عن اي معلومات اضافية 

متعلقة بهذا الموضوع .

االسعار شاملة الضريبة المضاف 
وشاملة ١٢.٥٪ خدمة ) اختيارية (
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ساتش

ساتش كافورما روبيان
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ساتش كافورما
ساتش كافورما دجاج

ساتش كافورما 24
طبق تركي شعبي أصيل مكون من األرز التركي اللذيذ المحاط 

باللحم البقري المشوي والخضروات
السعرات الحرارية: ١٠٢٤

ساتش كافورما دجاج 19
طبق تركي شعبي أصيل مكون من األرز التركي اللذيذ المحاط 

بالدجاج المشوي والخضروات
السعرات الحرارية: ١١٣٨

ساتش كافورما روبيان 24
طبق تركي شعبي أصيل مكون من األرز التركي اللذيذ المحاط 

بالروبيان المشوي والخضروات
السعرات الحرارية: ٩٢٤

الرجاء اعالمنا لو لديكم حساسية تجاه اي نوع من المكونات 
،او يمكنكم التكلم معنا لالستفسار عن اي معلومات اضافية 

متعلقة بهذا الموضوع .

االسعار شاملة الضريبة المضاف 
وشاملة ١٢.٥٪ خدمة ) اختيارية (
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األطباق الرئيسية

بيالف أوستو كوزو كافس )١٢ قطعة(
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الرجاء اعالمنا لو لديكم حساسية تجاه اي نوع من المكونات 
،او يمكنكم التكلم معنا لالستفسار عن اي معلومات اضافية 

متعلقة بهذا الموضوع .

االسعار شاملة الضريبة المضاف 
وشاملة ١٢.٥٪ خدمة ) اختيارية (

سوتيه لحم
سوتيه دجاج

سوتيه لحم 28
قطع صغيرة من اللحم البقري المشوي المطبوخ مع صلصة 

االسكندر، الفليفلة، الطماطم والبصل
السعرات الحرارية: ١٣٥٥

سوتيه دجاج 23
قطع صغيرة من الدجاج المشوي المطبوخ مع صلصة 

االسكندر، الفليفلة، الطماطم والبصل
السعرات الحرارية: ١٢٦٧

كاغيت كبابي 22
مزيج فريد من لحم أورفه ولحم أدنه، يقدم بشكل رائع بين 

طبقتين من خبز التورتيال
السعرات الحرارية: ١٣٩٨
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سوتيه كوزو بيرزوال 25.5
أضالع لحم الضأن المخبوزة في الفرن مع صلصة االسكندر 

والبطاطا والباذنجان والفليفلة
السعرات الحرارية: ٢٣٦١

مانتي 16
باستا تركية محشوة تقدم في صوص الزبادي مع الثوم ومزينة 

بصوص االسكندر
السعرات الحرارية: ١٦١٤

سوتيه كوزو بيرزوال
مانتي
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كوزو إنجيك 23
ساق لحم الضأن اللينة المطبوخ ببطىئ، تقدم مع مزيج من 

الخضروات الجميلة
السعرات الحرارية: ١١٠٣

تيستي كباب 34
لحم البقر المطبوخ بشكل رائع في جرة فخارية، يقدم مع 

الخضار والبطاطا السوتيه
السعرات الحرارية: ٤٤٣

كوزو أوموز 26
كتف حمل مطبوخ ببطىئ، غض وطري، يقدم مع صلصة 

خضار سوتيه
السعرات الحرارية: ١١٨٢

بيالف أوستو كوزو كافس )٦ قطع( 52
أرز لذيذ مغطى بتاج من ست قطع من لحم أضالع الغنم

السعرات الحرارية: ٢١٤٧

بيالف أوستو كوزو كافس )١٢ قطعة( 94
أرز لذيذ مغطى بتاج من اثنتي عشرة قطعة من لحم أضالع 

الغنم
السعرات الحرارية: ٢٨٢٠

الرجاء اعالمنا لو لديكم حساسية تجاه اي نوع من المكونات 
،او يمكنكم التكلم معنا لالستفسار عن اي معلومات اضافية 

متعلقة بهذا الموضوع .

االسعار شاملة الضريبة المضاف 
وشاملة ١٢.٥٪ خدمة ) اختيارية (

كوزو إنجيك
تيستي كباب
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المأكوالت البحرية

جمبري جامبو مشوي
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الرجاء اعالمنا لو لديكم حساسية تجاه اي نوع من المكونات 
،او يمكنكم التكلم معنا لالستفسار عن اي معلومات اضافية 

متعلقة بهذا الموضوع .

االسعار شاملة الضريبة المضاف 
وشاملة ١٢.٥٪ خدمة ) اختيارية (

سالمون ستيك
سي باس مشوي

جمبري جامبو مشوي 26
جمبري جامبو متبل بزيت الزيتون وعصير الليمون ليمنحك 

أفضل نكهة
السعرات الحرارية: ٢٩٨

سالمون ستيك 22
فيليه سمك السالمون المشوي، يقدم مع مزيج مثالي من 

الخضار والبطاطا السوتيه
السعرات الحرارية: ٥٤٤

سي باس مشوي 19
سمك القارووص )سي باس( الغني والرائع، يقدم مع مجموعة 

من الخضار والبطاطا السوتيه
السعرات الحرارية: ٥٦٥



32

الستيك

أسادو
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الرجاء اعالمنا لو لديكم حساسية تجاه اي نوع من المكونات 
،او يمكنكم التكلم معنا لالستفسار عن اي معلومات اضافية 

متعلقة بهذا الموضوع .

االسعار شاملة الضريبة المضاف 
وشاملة ١٢.٥٪ خدمة ) اختيارية (

أنتريكوت ستيك ٣٠٠غ
نيويورك ستيك ٣٠٠غ
تي.بون ستيك ٥٠٠غ

أنتريكوت ستيك ٣٠٠غ 26
شريحة لحم طرية ولذيذة، تقدم مع طبق جانبي من اختيارك

السعرات الحرارية: ٧٥٩

نيويورك ستيك ٣٠٠غ 22
شريحة لحم طرية ولذيذة، تقدم مع طبق جانبي من اختيارك

السعرات الحرارية: ٥٤٥

تي.بون ستيك ٥٠٠غ 28
لحم بقري مشوي، لين وغض، يقدم مع طبق جانبي من 

اختيارك
السعرات الحرارية: ٦٣٨

لوكوم ستيك ٢٥٠غ 24
أربعة شرائح لحم البقر المتن، تقدم مع طبق جانبي من 

اختيارك
السعرات الحرارية: ٥٤٨

كوزو كافس ٦٠٠غ 48
ستة من شرائح أضالع لحم الغنم، محمصة ومطهوة في الفرن 

خصيصاً لك، تقدم مع طبق جانبي من اختيارك
السعرات الحرارية: ١٢٢٩

كوزو كافس ١٢٠٠غ 88
إثنتي عشرة من شرائح أضالع لحم الغنم، محمصة ومطهوة 

في الفرن خصيصاً لك، تقدم مع طبق جانبي من اختيارك
السعرات الحرارية: ٢٤٤٧
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بوسبورس كاشارلي كفتة ٣٠٠غ 19.5
ثالثة قطع من كفتة اللحم المفروم المصنوع يدوياً ومملوءة 

بجبنة الكاشار، تقدم مع طبق جانبي من اختيارك
السعرات الحرارية: ٧٧٩

بوسبورس قصاب كفتة ٢٥٠غ 22
خمسة قطع من كفتة اللحم المفروم المصنوع يدوياً، تقدم 

مع طبق جانبي من اختيارك
السعرات الحرارية: ٦٦٢

دانا شاشليك ٣٠٠غ 28
شرائح لحم البقر الرفيعة المتبلة بصوص الصويا الخاص بنا، 

تقدم مع طبق جانبي من اختيارك
السعرات الحرارية: ٦٦٤

دجاج شاشليك 22
السعرات الحرارية: ٣٥٧

لوكوم ستيك ٢٥٠غ
بوسبورس كاشارلي كفتة ٣٠٠غ

دانا شاشليك ٣٠٠غ
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دجاج شاشليك
أسادو قطعة ٦٢٥غ

كاشارلي كفتة سبيشال ٤٥٠غ

أسادو قطعة ٦٢٥غ 32
مطبوخ بلطف للحصول على أفضل الطعم، لحم األسادو لدينا 
لين وغض، فريد من نوعه، يقدم مع طبق جانبي من اختيارك

السعرات الحرارية: ١٥٨٥

أسادو 4 قطع ٢٥٠٠غ 119
مطبوخ بلطف للحصول على أفضل الطعم، لحم األسادو لدينا 
لين وغض، فريد من نوعه، يقدم مع طبق جانبي من اختيارك

السعرات الحرارية: ١٥٧٥

بوسبورس سبيشال ٣٠٠غ 34
تم طهي هذا اللحم البقري المشو يحسب ذوقك خصيصاً من 

أجلك، يقدم على خبز مقرمش
السعرات الحرارية: ١١٤٤

كاشارلي كفتة سبيشال ٤٥٠غ 31
كفتة من اللحم المفروم المصنوع يدوياً، محشوة بمزيج خاص 

من جبنة الكاشار و جبنة الشيدر، تقدم مع طبق جانبي من 
اختيارك

السعرات الحرارية: ١١٨٢

الرجاء اعالمنا لو لديكم حساسية تجاه اي نوع من المكونات 
،او يمكنكم التكلم معنا لالستفسار عن اي معلومات اضافية 

متعلقة بهذا الموضوع .

االسعار شاملة الضريبة المضاف 
وشاملة ١٢.٥٪ خدمة ) اختيارية (
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بوسبورجر

أسادو برجر
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الرجاء اعالمنا لو لديكم حساسية تجاه اي نوع من المكونات 
،او يمكنكم التكلم معنا لالستفسار عن اي معلومات اضافية 

متعلقة بهذا الموضوع .

االسعار شاملة الضريبة المضاف 
وشاملة ١٢.٥٪ خدمة ) اختيارية (

أنجوس برجر
شاشليك برجر

أنجوس برجر 18
برجر مصنوع من لحم األنجوس الممتاز الغض مع الجبنة، 

مغطى بأوراق طازجة ويقدم مع طبق جانبي من اختيارك
السعرات الحرارية: ١٠٣٥

أسادو برجر 28
السعرات الحرارية: ١١٨٣

شاشليك برجر 29
السعرات الحرارية: ١٦٥٥
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دونر رابس وساندويش

أسادو برجر
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الرجاء اعالمنا لو لديكم حساسية تجاه اي نوع من المكونات 
،او يمكنكم التكلم معنا لالستفسار عن اي معلومات اضافية 

متعلقة بهذا الموضوع .

االسعار شاملة الضريبة المضاف 
وشاملة ١٢.٥٪ خدمة ) اختيارية (

ساندويش دونر
ساندويتش دونر دجاج

لحم بعجين دوروم

دونر دوروم 18
خليط من لحم البقر والخضروات ملفوفين بشكل جميل في 

خبز التورتيال
السعرات الحرارية: ١٠٤١

دونر دوروم دجاج 16
مزيج من الدجاج مع الخضروات ملفوفين بشكل جميل في 

خبز التورتيال
السعرات الحرارية: ٩٠٠

ساندويش دونر 14
دونر لحم بقر متبل مع مزيج من الخضروات، يقدم في خبزنا 

المحلي الفريد
السعرات الحرارية: ٧٧٧

ساندويتش دونر دجاج 12
دونر دجاج متبل مع مزيج من الخضروات، يقدم في خبزنا 

المحلي الفريد
السعرات الحرارية: ٦٦٣

ساندويتش دونر دجاج 16
دونر دجاج متبل مع مزيج من الخضروات، يقدم في خبزنا 

المحلي الفريد
السعرات الحرارية: ٦٦٣

حربية دوروم دجاج 14
سيخ من الدجاج المفضل لديك، ملفوف بشكل جيد مع 

الخضار في خبز التورتيال
السعرات الحرارية: ٥٥٧

لحم بعجين دوروم 18
عجينة جميلة و مقرمشة مغطاة بصلصة اللحم المفروم، دونر 

لحم البقر والقليل من صلصة الثوم والمايونيز
السعرات الحرارية: ١٥٣٣

لحم بعجين دوروم دجاج 16
عجينة جميلة و مقرمشة مغطاة بصلصة اللحم المفروم، دونر 

الدجاج والقليل من صلصة الثوم والمايونيز
السعرات الحرارية: ١٣٩٨
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الحلويات والفواكه

كنافة تشيز كيك
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بقالوة بالفستق
بقالوة كالسيك

كنافة مع آيس كريم

بقالوة بالفستق 9
البقالوة التركية األصيلة المكونة من عجينة الفيلو المصنوعة 

يدوياً مع شراب السكر والفستق
السعرات الحرارية: ٤٣٩

بقالوة مشكل 12
مجموعة مختارة من أفضل البقالوة التركية األصيلة والتي 
تشمل بقالوة بالفستق، بقالوة كالسيك وشعيبيات بقالوة

السعرات الحرارية: ٤٤٥

بقالوة كالسيك 12
البقالوة التركية األصيلة المكونة من عجينة الفيلو المصنوعة 

يدوياً مع شراب السكر والفستق
السعرات الحرارية: ٤٨٤

كنافة مع آيس كريم 12
حلوى تركية تقليدية، مصنوعة من عجينة مقرمشة محشوة 
بالجبنة العكاوي وشراب السكر، مزينة بالفستق وتقدم مع 

اآليس كريم التركي
السعرات الحرارية: ١٢٤٧

الرجاء اعالمنا لو لديكم حساسية تجاه اي نوع من المكونات 
،او يمكنكم التكلم معنا لالستفسار عن اي معلومات اضافية 

متعلقة بهذا الموضوع .

االسعار شاملة الضريبة المضاف 
وشاملة ١٢.٥٪ خدمة ) اختيارية (
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كنافة مع شوكوالتة 13
حلوى تركية تقليدية مصنوعة من عجينة مقرمشة، محشوة 

بجبنة العكاوي وشراب السكر، مزينة بالفستق وتقدم مع 
النوتيال

السعرات الحرارية: ١٥٨٠

كنافة بوسبورس سبيشال مع جبن وفستق 15
حلوى تركية تقليدية مصنوعة من عجينة مقرمشة، محشوة 

بجبنة العكاوي وشراب السكر، مزينة بالفستق والجبن
السعرات الحرارية: ٦٥٨

بقالوة مع أيس كريم 14
البقالوة التركية األصيلة المكونة من عجينة الفيلو المصنوعة 
يدوياً مع شراب السكر والفستق وتقدم مع اآليس كريم التركي

السعرات الحرارية: ١١٠٠

كنافة مع شوكوالتة
كنافة بوسبورس سبيشال مع جبن وفستق

بقالوة مع أيس كريم
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كنافة تشيز كيك
بقالوة بوسبورس بوفالو سبيشال

سوتالش

كنافة تشيز كيك 15
كيك بالجبن من الشرق األوسط الحديث، مكون من عجينة 

الفيلو الممزقة، قاعدة بسكويت مقرمشة و خليط الجبنة 
الكريمية الخاص

السعرات الحرارية: ١٣٦١

بقالوة بوسبورس بوفالو سبيشال 16
البقالوة التركية األصيلة المصنوعة من عجينة الفيلو المصنوعة 

يدوياً وشراب السكر والفستق وآيس كريم الفانيليا
السعرات الحرارية: ٤٦٢

سوتالش 8
أرز بالحليب تركي أصيل مصنوع من األرز والحليب والفانيليا، 

يزين بالفستق
السعرات الحرارية: ٦٠٥

الرجاء اعالمنا لو لديكم حساسية تجاه اي نوع من المكونات 
،او يمكنكم التكلم معنا لالستفسار عن اي معلومات اضافية 

متعلقة بهذا الموضوع .

االسعار شاملة الضريبة المضاف 
وشاملة ١٢.٥٪ خدمة ) اختيارية (
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قائمة األطفال

لحم بعحين صغير
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الرجاء اعالمنا لو لديكم حساسية تجاه اي نوع من المكونات 
،او يمكنكم التكلم معنا لالستفسار عن اي معلومات اضافية 

متعلقة بهذا الموضوع .

االسعار شاملة الضريبة المضاف 
وشاملة ١٢.٥٪ خدمة ) اختيارية (

دونر صغير 8
دونر لحم بقر متبل مع مزيج من الخضروات، يقدم في خبزنا 

المحلي الصغير الفريد مع البطاطا وعصير طازج

دونر دجاج صغير 7
دونر دجاج متبل مع مزيج من الخضروات، يقدم في خبزنا 

المحلي الصغير الفريد مع البطاطا وعصير طازج

دجاج مشوي 10
صدر دجاج مشوي، يقدم مع البطاطا وعصير طازج

معكرونة مع صلصة 8
صحن سباغيتي رائع، يقدم مع البطاطا وعصير طازج

لحم بعجين صغير )قطعتين( 7.5
عجينة تركية مخبوزة بالفرن مع اللحم المفروم والطماطم 

والفلفل، تقدم مع البطاطا وعصير طازج





المشروبات

لحم بعحين صغير
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عصير صحي

عصائر ومشروبات
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الرجاء اعالمنا لو لديكم حساسية تجاه اي نوع من المكونات 
،او يمكنكم التكلم معنا لالستفسار عن اي معلومات اضافية 

متعلقة بهذا الموضوع .

االسعار شاملة الضريبة المضاف 
وشاملة ١٢.٥٪ خدمة ) اختيارية (

ومشروبات
لبن عيران 3.7

السعرات الحرارية: ١٠٠

ليموناضة 4
السعرات الحرارية: ١٧٧

شاي مثلج باليمون 4
السعرات الحرارية: ٢١٣

شاي مثلج بالدراق 4
السعرات الحرارية: ١٥٣

شاي مثلج بالتوت 5
السعرات الحرارية: ١٩٠

كوكا كوال 3.3
السعرات الحرارية: ١٣٨

كوكا كوال اليت 3.3
السعرات الحرارية: ٣

فانتا 3.3
السعرات الحرارية: ١٦٠

سبرايت 3.3
السعرات الحرارية: ١٤٠

سبرايت اليت 3.3
السعرات الحرارية: ٣

أولوداغ غازوز 3.3
السعرات الحرارية: ١٥٩

مياه معدنية تركية صغيرة 3.5
السعرات الحرارية: ٠

مياه معدنية تركية كبيرة 5.6
السعرات الحرارية: ٠

مياه غازية تركية صغيرة 3.7
السعرات الحرارية: ٠

مياه غازية تركية كبيرة 6.6
السعرات الحرارية: ٠

عصائر
عصير برتقال 6.5

السعرات الحرارية: ١٢٥

عصير أناناس 6.5
السعرات الحرارية: ١٢٧

عصير بطيخ 6.5
السعرات الحرارية: ١١٠

عصير تفاح 6.5
السعرات الحرارية: ١٣٧

عصير جزر 6.5
السعرات الحرارية: ٨٦

عصير فراولة 6.5
السعرات الحرارية: ١٦٦

عصير رمان 7.6
السعرات الحرارية: ١٥٤

عصير أفوكادو 6.9
السعرات الحرارية: ٥٥٨

عصير فواكه مشكل 6.9
السعرات الحرارية: ١٠٨

هاواي 6.8
السعرات الحرارية: ١٩٣

عصير صحي 7.6
عصير شمندر، جزر وبرتقال

السعرات الحرارية: ١٣٥
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قهوة تركية تقليدية

مشروبات ساخنة 
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الرجاء اعالمنا لو لديكم حساسية تجاه اي نوع من المكونات 
،او يمكنكم التكلم معنا لالستفسار عن اي معلومات اضافية 

متعلقة بهذا الموضوع .

االسعار شاملة الضريبة المضاف 
وشاملة ١٢.٥٪ خدمة ) اختيارية (

اسبريسو
كابوشينو

كافيه التيه

إختيار الباريستا
قهوة تركية تقليدية 5.4

السعرات الحرارية: ١

قهوة أميريكانو 3.5
السعرات الحرارية: ٢

اسبريسو 3.5
السعرات الحرارية: ١

اسبريسو مزدوج 3.5
السعرات الحرارية: ٥

كابوشينو 4
السعرات الحرارية: ٩٠

كافيه التيه 4
السعرات الحرارية: ١١٤

فرابوتشينو 4
السعرات الحرارية: ٤٧٨

التيه مثلج 3.5
السعرات الحرارية: ١١٤

حليب مع عسل 4
السعرات الحرارية: ٣٤٦

كاراميل ماكياتو 5
السعرات الحرارية: ١٣٩

لوتس كوفي 5
السعرات الحرارية: ٢٦٠

مارشميللو مع الشوكوالتة الساخنة 6
السعرات الحرارية: ١٧٦
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شاي تركي تقليدي
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الرجاء اعالمنا لو لديكم حساسية تجاه اي نوع من المكونات 
،او يمكنكم التكلم معنا لالستفسار عن اي معلومات اضافية 

متعلقة بهذا الموضوع .

االسعار شاملة الضريبة المضاف 
وشاملة ١٢.٥٪ خدمة ) اختيارية (

شاي
شاي تركي تقليدي 3
السعرات الحرارية: ٢

إيرل جراي 3.3
السعرات الحرارية: ٢

شاي اخضر 3.3
السعرات الحرارية: ٢

زهورات 3.3
السعرات الحرارية: ٢

شاي الياسمين 3.3
السعرات الحرارية: ٢

شاي النعناع 3.3
السعرات الحرارية: ٢

شاي الزنجبيل 3.3
السعرات الحرارية: ١١٥

شاي نعناع طازج 3.3
السعرات الحرارية: ٢

إبريق شاي تركي 3.3
السعرات الحرارية: ٢
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عصير أفوكادو

سموثيز
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الرجاء اعالمنا لو لديكم حساسية تجاه اي نوع من المكونات 
،او يمكنكم التكلم معنا لالستفسار عن اي معلومات اضافية 

متعلقة بهذا الموضوع .

االسعار شاملة الضريبة المضاف 
وشاملة ١٢.٥٪ خدمة ) اختيارية (

فراولة
دراق

فراولة 6.5
السعرات الحرارية: ٢١٧

مانجو 6.5
السعرات الحرارية: ٢٣٩

موز 6.5
السعرات الحرارية: ٢٦٩

أناناس 6.5
السعرات الحرارية: ٢١٠

دراق 6.5
السعرات الحرارية: ٢٢١

فواكه مشكلة حسب اإلختيار 6.5
السعرات الحرارية: ٢٢٠
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مخفوقات الحليب

بقالوة شيك
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أوريو

موز 6.5
السعرات الحرارية: ٥١٨

فراولة 6.5
السعرات الحرارية: ٦٠٨

شوكوالتة 6.5
السعرات الحرارية: ٦٣٩

فانيليا 6.5
السعرات الحرارية: ٥٦٢

مانجو 6.5
السعرات الحرارية: ٥٣٤

بقالوة شيك 8
السعرات الحرارية: ١٠٨١

مارش بيري 6.5
السعرات الحرارية: ٥٠٥

نوتيلال 7
السعرات الحرارية: ١١٧٥

أوريو 6.5
السعرات الحرارية: ١٠٢٨

الرجاء اعالمنا لو لديكم حساسية تجاه اي نوع من المكونات 
،او يمكنكم التكلم معنا لالستفسار عن اي معلومات اضافية 

متعلقة بهذا الموضوع .

االسعار شاملة الضريبة المضاف 
وشاملة ١٢.٥٪ خدمة ) اختيارية (
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موكتيل

موهيتو فراولة
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الرجاء اعالمنا لو لديكم حساسية تجاه اي نوع من المكونات 
،او يمكنكم التكلم معنا لالستفسار عن اي معلومات اضافية 

متعلقة بهذا الموضوع .

االسعار شاملة الضريبة المضاف 
وشاملة ١٢.٥٪ خدمة ) اختيارية (

باشن فروت موهيتو
بينا كوالدا

ڤولكانو

موهيتو 6.9
شراب منعش مكون من الليمون األخضر، النعناع والغازوز 

التركي
السعرات الحرارية: ٣٣

موهيتو تفاح 6.9
شراب منعش مكون من التفاح، الليمون األخضر، النعناع 

والغازوز التركي
السعرات الحرارية: ١٣٥

موهيتو فراولة 6.9
شراب منعش مكون من الفراولة، الليمون األخضر، النعناع 

والغازوز التركي
السعرات الحرارية: ١٣٤

موهيتو التوت البري 6.9
السعرات الحرارية: ١٦٩

موهيتو العليق 6.9
السعرات الحرارية: ١٨٠

باشن فروت موهيتو 6.9
السعرات الحرارية: ١٩٩

بينا كوالدا 6.9
شراب حلو المذاق مكون األناناس، الحليب وسيروب جوز الهند

السعرات الحرارية: ٢٢٠

ليمون نعناع 6.9
السعرات الحرارية: ٢٢٤

بيري سبالش 6.9
السعرات الحرارية: ١٦٤

المبورغيني 6.9
السعرات الحرارية: ١٦٨

بوسبورس سبيشال كوكتيل 6.9
السعرات الحرارية: ٥٣٨

جوافة بالنعناع 6.9
السعرات الحرارية: ٢٢٨

ڤولكانو 6.9
السعرات الحرارية: ١٨١




