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أهال وسهالً بكم في مطعم كوشي باشي
يعتبر مطعم كوشي باشي من المطاعم التركية التقليدية ويفتخر بأنه يقدم لضيوفه أطباقًا متميزة
اشتهرت بها مدينة طرسوس الساحلية الواقعة قبالة البحر األبيض المتوسط والتي إكتسبت شهرة
عالمية من خالل تقديمها ألفخر أطباق اللحم باإلضافة إلى البهارات التركية الرائعة المذاق ،كما أن الئحة
طعام كوشي باشي تحتوي على أصناف عديدة ومتنوعة من المازات الباردة والساخنة باإلضافة إلى الخبز
التركي التقليدي.
إن جميع أطباق اللحم يتم تحضيرها بإتباع تعليمات دقيقة تتطلب مهارة وخبرة عالية حيث يقوم الطهاة
بفصل قطع اللحم عن بعضها البعض وإختيار أفضلها قبل تقطيعها ومزجها يدويًا بخليط رائع من
المتبالت والبهارات التركية العالية الجودة وإعدادها للطهي بما يضمن نعومة الطعم ونكهة لذيذة بعد
طهيها على الفحم الطبيعي.
تم إفتتاح أول مطعم كوشي باشي في اسطنبول عام  1995ومنذ ذلك الحين واسم كوشي باشي
يزداد تألقًا وشهر ًة وهو يعتبر من أشهر المطاعم الموجودة في تركيا مما أكسبه شهرة عالمية واسعة
المجال .جميع مطاعم كوشي باشي تعكس جوًا من الرقي والتميز والدفء والحيوية وذلك من خالل
اختيار أ أفضل ألوان األرضيات والجدران التي اشتهرت بها منطقة البحر األبيض المتوسط والتي تعكس
أجواء من المحبة والدفء لجميع رواده حيث يشعرون بأنهم في منازلهم.
كواحد من أفضل المطاعم في العالم لعام  2010من قبل «زغات» كما وأن
يفتخر كوشي باشي بإختياره
ٍ
سلسلة مطاعم كوشي باشي تم اختيارها من أفضل خمسين مطعمًا في العالم وذلك ضمن استفتاء
أجرته مجلة «كوندي ناست ترافلر» الشهيرة المتخصصة في شؤون السياحة والسفر والذي شمل
أكثر من  14ألف مشترك .كما حصل كوشي باشي على جائزة مجلس غرف سياحة الدولية والفندقية
والصناعات الغذائية بإعتباره «أفضل ممثل للوجبات التركية التقليدية» ،أما أل تايم قامت بدورها بإختيار
كوشي باشي كأفضل مطعم كباب في اسطنبول.
إن جميع أفراد عائلة كوشي باشي يتمنون لكم تجربة فريدة ،مميزة ال تنس ويتطلعون إلستقبالكم في
كوشي باشي.

صحتين وعافية.

WELCOME TO KÖŞEBAŞI
Köşebaşı serves you authentic Turkish cuisine from the Mediterranean town of
Tarsus in Southern Anatolia, which is particularly well known for the speciality meat
dishes and spices. The menu also features hot and cold mezzes, traditional Anatolian
side dishes and regional breads.
All meat dishes are based on original recipes and require expertise and skill during
the cooking process. First, meat is seperated into different cuts. In order to achieve
the required level of flavour, moisture and texture, pieces from the different cuts are
then selected, mixed, hand-ground and seasoned before being grilled on skewers
over the open charcoal grill.
The first Köşebaşı opened in 1995 in Istanbul and instantly became renowned as
one of the finest restaurants in Turkey. It was this popularity which then also led
to Köşebaşı’s international expansion. All Köşebaşı restaurants have an elegant
and warm setting and the choice of tiles and colours are inspired by its Eastern
Mediterranean origins; the casual atmosphere aims to ensure
that guests feel at home.
Köşebaşı is proud to have been listed in the “World’s Top Restaurants” in 2010
by Zagat. It was also voted one of the “World’s 50 Best Restaurants” by 14,000
members of Condé Nast Traveler Magazine as well as the “Best Representative of
Traditional Turkish Cuisine” by the International Tourist, Hotel and Catering Industry.
”Time Magazine crowned Köşebaşı as the “Best Kebab Restaurant in Istanbul.
The whole Köşebaşı family wishes you an enjoyable dining experience and we hope
to welcome you at Köşebaşı frequently.
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Humus
حمص

Humus

19 AED

Homemade Humus drizzled
with chilli oil

Cacık
Diced cucumber, crushed garlic
and mint in fresh yoghurt

Enginar

20 AED

20 AED

Artichokes served with Carrots,
potatoes and peas

Semizotu

21 AED

Fresh purslane mixed with homemade
yoghurt, virgin olive oil and garlic

Süzme Yoğurt

18 AED

Homemade yoghurt

Beyaz Peynir

20 AED

Traditional Turkish white cheese
served with black olives and mint

Pilaki

ٔارضي شوكي

خرشوف مقدم مع الجزر والبطاطا
وحبات البازالء

سميزوتو

ٔاوراق البقلة الندية المتبلة بالزبادي
وزيت الزيتون البكر والثوم

لبنة

زبادي معد على الطريقة المنزلية

جبنة بيضاء

شرائح جبنة بيضاء تركية مع
الزيتون األسود والنعناع

طبق الفاصولياء البيضاء

19 AED

طبق الكوسا المتبل

Grated zucchini mixed with
homemade yoghurt, fresh dill, garlic
and olive oil

Zeytinyağlı Fasulye

خيار باللبن

خيار مقطع وثوم مفروم ونعناع
ممزوج باللبن

22 AED

Borlotti beans with tomato sauce
and virgin olive oil

Kabak Salatası

حمص

حمص معد على الطريقة المنزلية
مع زيت الزيتون الحار

21 AED

Sautéed green beans with onion and
fresh tomatoes, cooked with Turkish
spices and virgin olive oil

فاصولياء البورلوتي مع صلصة
الطماطم وزيت الزيتون البكر

كوسا مسلوقة متبل بزيت الزيتون
والزبادي المنزلي مع الثوم الطازج
والشومر

فاصولياء خضراء

فاصولياء خضراء مطهية بزيت
 البندورة،الزيتون البكر مع البصل
والبهارات التركية

21 AED
Kısır

Soaked bulgur wheat mixed with capsicum,
parsley and green onion, served with
Turkish spices and pomegranate sauce

برغل بالبندورة

برغل متبل ومخلوط مع الفلفل والبقدونس
والبصل األخضر ويقدم مع صلصة دبس الرمان
والبهارات التركية

Mercimek Köftesi • 22 AED

The traditional vegetarian kebbi with a
mixture of lentil and burgul

كبة الخضار بالعدس

ٔاقراص الكبة مع البرغل والعدس

Soslu Patlıcan

19 AED

Tender cubes of eggplant with
roasted tomato purée

Soğuk Mezeler

المقبالت الباردة

Cold Appetizers

Cevizli Domates Kurusu 22 AED
Sun-dried tomatoes served with olive
oil, walnut and pomegranate sauce

Abagannuş

22 AED

Grilled eggplant mixed with virgin
olive oil, homemade yoghurt and
fresh garlic

Patlıcan Salatası

20 AED

Eggplant, puréed cooked and lightly
mixed with virgin olive oil

Dolma
. لذلك ننصح باستشارة فريق عملنا بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من الحساسية،تحتوي بعض أطباقنا على مكسرات
Some of our products may contain nuts or traces of nuts. In case of allergies please consult our team.

الصور ال تعبر عن طريقة التقديم الفعلية
Pictures do not reflect actual presentation

Vine leaves stuffed with rice and
vegetable

24 AED

سوسلو الباذنجان

مكعبات رقيقة من الباذنجان مغلفة
بخالصة الطماطم

طماطم مجففة

طماطم مجففة تقدم مع الجوز
وزيت الزيتون ودبس الرمان

ابا غانوس

باذنجان مشوي ومتبل
بزيت الزيتون والزبادي
المنزلي والثوم

متبل الباذنجان

 مطهي ومتبل،باذنجان مهروس
بزيت الزيتون البكر

ورق عنب

ورق عنب بالزيت مع الخضراوات
واألرز

21 AED

Pembe Sultan

Homemade yoghurt mixed with
beetroot and garlic

شمندر باللبنة

شمندر باللبنة الطازجة والثوم

Içli Köfte
ٔاقراص كبة

Ali Nazik • 42 AED

Döner
شاورما اللحم

Ezo Gelin

19 AED

Günün Çorbası

19 AED

Soup the day

39 AED

المقبالت الساخنة

Hot Appetizers

جوانح دجاج مشوية

متبلة بزيت الزيتون البكر والبهارات التركية

شوب شيش

Homemade Humus topped with olive oil
and pastrami

6 AED/pc
ٔاقراص كبة
23 AED/4pcs كبة مسلوقة ومحشية بالفلفل

Döner

Sıcak Mezeler

Tavuk Kanat • 34 AED

Grilled Chicken wings marinated with
virgin olive oil and Turkish spices

حساء اليوم

قطع صغيرة مشوية من لحم
الغنم المتبل

Grilled cubes of marinated
lamb

Boiled meatballs stuffed with
red pepper, onion and walnut

علي نازك

 تقدم،قطع صغيرة من لحم الغنم المشوية
مع اللبنة والباذنجان والثوم المنزلي

Pastırmalı Humus • 26 AED

Çöp Şiş

Içli Köfte

حساء العدس

شوربة العدس األحمر والبرغل
التركية

Traditional Turkish red lentil and
bulgur soup

Mixture of homemade yoghurt, eggplant
and garlic puree topped with grilled cubes
of marinated lamb

األحمر والبصل والجوز

42 AED

شرائح الشاورما من اللحم البقري
ولحم الغنم مشوية عاموديا

Marinated mix of lamb and beef
grilled vertically

Imam Bayıldı
Roasted eggplant, stuffed with
onions, green chilli and tomatoes

شاورما اللحم

24 AED

باذنجان محشي

 محشي بخلطة،باذنجان مشوي بالفرن
 الفلفل األخضر والطماطم،البصل

حمص بسطرمة

حمص مع زيت الزيتون ويقدم
مع البسطرمة

Fındık Üçlemesi • 23 AED

Assorted minced meat pidette, cheese
pidette and spinach pidette

فينديك مشكل

فطائر صغيرة باللحم والجبن والسبانخ

Sucuk Güveç • 28 AED

Roasted Turkish sujuk with tomato,
capsicum and onion

سجق بالفخارة

سجق مشوي بالفرن مع الطماطم
والفليفلة والبصل

Salatalar

السلطات
Salads

23 AED
Gavurdağı Salata

Hellimli Salata
الحلومي المشوي
ّ سلطة جبن

Çoban Salata

21 AED

Cubed tomatoes and cucumber mixed
with finely chopped capsicum and
onion, served with virgin olive oil and
lemon juice

Fattuş

26 AED

Lettuce and rocket served with cherry
tomatoes, black olives, topped with
black olive purée

Ilık Piliçli Salata

32 AED

Mediterranean green leaves with
grilled saslik beef slices with
lemon-mayo dressing

Ilık Piliçli Salata
سلطة الدجاج

39 AED

سلطة الغافوردا

مكعبات من الطماطم وقطع البصل المتبلة
بالبهارات التركية وعصير الليمون تقدم مع
دبس الرمان والجوز

فتوش

سلطة الخس والجرجير والطماطم
الكرزية المتبلة بالزيتون االسود
وهريس الزيتون االسود

سلطة الدجاج

32 AED الحلومي المشوي
ّ سلطة جبن

Lettuce and rocket served with cherry
tomatoes, Halloumi cheese with
lemon-mayo dressing

ŞaŞlıklı Salata

سلطة الطماطم والخيار
وقطع من الفلفل والبصل
المتبلة بزيت الزيتون البكر
وعصير الليمون

سلطة الدجاج المشوي تقدم مع
الخس والطماطم الكرزية والزيتون
االخضر مع صلصة المايونيز والبرتقال

Lettuce, cherry tomatoes and green
olives with slices of barbecued
chicken in orange-mayo dressing

Hellimli Salata

سلطة الخضار

Cubed tomatoes with finely chopped
onions and Turkish herbs, served with
Lemon juice، walnuts and
pomegranate sauce

 جبن، طماطم كرزية، جرجير،خس
الحلومي المشوي و صلصة المايونيز
بالليمون

سلطة لحم الشاشليك

خضار شرق ٔاوسطية مع شرائح لحم
البقر المشوية وصلصة المايونيز
بالليمون

21 AED
Toros Salata

Finely chopped tomatoes, rocket, parsley,
green onion and mint, mixed with sumac,
and pomegranate sauce

سلطة التوروس

سلطة الجرجير والنعناع والبصل األخضر
والطماطم والبقدونس مخلوطة بالسماق مع
دبس الرمان

Sucuklu Peynirli Börek
بوراك الجبن والسجق

Su Böreği

26 AED

Layers of homemade dough boiled briefly, crispy outer
layers, stuffed with a mixture of feta cheese and chopped
parsley.

Tavuklu Börek

26 AED

Baked homemade dough stuffed with sautéed diced
chicken and vegetables (onion, carrot, potato, green peas,
capsicum) seasoned with Turkish spices.

Sucuklu Peynirli Börek

Börek

26 AED

البوراك
Borek

26 AED

Baked homemade dough stuffed with minced meat,
onion, and walnut, seasoned with Turkish spices.

بوراك السبانخ

عجينة البوراك التقليدية محشوة بالسبانخ الطازجة
.منكهة بالتوابل التركية،والبصل

26 AED

Baked homemade dough stuffed with fresh vegetables
(Eggplant, Tomato, corn, mushroom, and capsicum)
seasoned with Turkish spices

Kıymalı Börek

بوراك الجبن والسجق

عجينة البوراك التقليدية ملفوفة ومحشوة بالجبن
.والسجق التركي

Baked homemade dough stuffed with sautéed fresh
spinach and onion, seasoned with Turkish spices.

Sebzeli Börek

بوراك الدجاج والخضار

عجينة البوراك التقليدية محشوة بالدجاج والخضروات
 فلفل حلو) منكهة، بازالء خضراء، بطاطس، جزر،(بصل
. بالتوابل التركية

Baked homemade dough rolled and stuffed with
shredded cheese and Turkish sujuk.

Ispanaklı Börek

بوراك الجبن

طبقات من عجينة البوراك التقليدية الطرية
 محشوة بمزيج من جبن الفيتا،والمقرمشة
.والبقدونس

بوراك الخضار الطازجة

عجينة البوراك التقليدية محشوة بالخضروات الطازجة
 فلفل حلو) منكهة، فطر،  ذرة،  طماطم،(باذنجان
.بالتوابل التركية

26 AED

بوراك اللحم المفروم

عجينة البوراك التقليدية محشوة باللحم المفروم
. منكهة بالتوابل التركية،والبصل والجوز

Kuşbaşılı Pide
فطيرة الكوش باشيلي

Taş Fırından

أطباق من الفرن

From the Wood Oven

4 AED

Fındık Lahmacun

Fındık Peynirli Pide

4 AED

فينديك بينيرلي بيده

4 AED

فينديك السبانخ

Traditional pidette with cheese

Fındık Ispanaklı Pide
Traditional pidette with spinach

Kıymalı Pide

28 AED

Traditional Turkish pizza with ground
seasoned meat

Kuşbaşılı Pide

31 AED

Traditional Turkish pizza with
chopped lamb meat, green pepper,
tomato and garlic

Sebzeli Pide

26 AED

Traditional Turkish pizza with
eggplant, mushroom, corn and cheese

Kavurmalı Pide

32 AED

(Cheese or egg)
Traditional Turkish pie with roasted
kawarma meat

Peynirli Pide

28 AED

Traditional Turkish pizza
with cheese

Lahmacun
Lahmacun
فطيرة اللحم

Thin Turkish pizza with ground,
seasoned meat, herbs and spices

فينديك لهماجون

فطائر صغيرة باللحم
المفروم

Traditional pidette with ground,
seasoned meat

24 AED

فطائر صغيرة بالجبن

فطائر صغيرة بالسبانخ

32 AED
Sucuklu Kaşarlı Pide

Traditional Turkish pie with Turkish sujuk
and mozzarella cheese

فطيرة الجبن بالسجق

فطيرة تركية تقليدية مع السجق
وجبنة الموزاريال

فطيرة الكيمالي

فطيرة تركية محشوة باللحم المفروم
والبهارات والتوابل التركية

فطيرة الكوش باشيلي

فطيرة تركية محشوة بقطع لحم
،الغنم والفليفلة الخضراء
والطماطم والثوم

فطيرة الخضار

- فطيرة من الخضار المشكلة
 مغطاة بالجبنة، ذرة، فطر،باذنجان

فطيرة القاورما

)(جبنة ٔاو بيض
فطيرة تركية تقليدية مع
.لحمة القورما

فطيرة البينيرلي
فطيرة تركية بالجبن

فطيرة اللحم

فطيرة محمصة باللحم المفروم
والبهارات والتوابل التركية

24 AED
Ispanaklı Pide

Traditional Turkish pizza with
sautéed spinach

فطيرة السبانخ

فطيرة تركية بالسبانخ السوتيه

Dana Külbastı
فيليه الستيك المشوية

Ocakbaşından

مشاوي على الفحم

From the GRILL

Şaşlık Kebap

52 AED

Barbecued slices of specially
marinated beef and onion rings

Köşebaşı Kebap

48 AED

(spicy or mild)

Signature lamb kebap, hand ground daily
and marinated in Turkish spices

Tarsusi Kebap

48 AED

Special version of the Köşebaşı Kebap
with extra onion

Tavuk Şiş

46 AED

Barbecued spicy marinated
chicken cubes

Patlıcanlı Kebap

46 AED

Minced lamb kebap with barbecued
eggplants

Tavuk Köşebaşı Kebap

46 AED

Chicken kebab mixed with red capsicum,
parsley and Turkish spices

Terbiyeli Şiş
Tender cubes of marinated lamb

Pirzola

52 AED
65 AED

Lamb chops marinated with Turkish spices

Dana Külbastı
Grilled cutlet of marinated beef
tenderloin

Fıstıklı Kebap
Karışık Kebap
مشاوي مشكلة

Köşebaşı kebap with a mixture of
pistachio and mozzarella cheese

لحم بقر مشوي

شرائح من لحم البقر الرقيقة المتبلة
والمشوية مع حلقات البصل

كباب كوشي باشي

)(حا ّر ٔاو معتدل
كباب لحم الغنم المفروم يدويًا
والمتبل بالبهارات التركية

كباب طرسوسي

كباب كوشي باشي مع
البصل

Beyti Kebap
Special version of the Köşebaşı Kebap
with chopped parsley and Turkish spices,
wrapped in lavach bread

كباب بايتي

كباب كوشي باشي مع البقدونس
المفروم والتوابل التركية مغلف
بخبز الفاش

شيش طاووق

قطع من لحم الدجاج المتبلة
والمشوية

كباب الباذنجان

كباب لحم غنم مفروم مع قطع
الباذنجان المشوية

كباب دجاج

كباب دجاج مخلوط مع الفليفلة
الحمرا والبقدونس والبهارات التركية

لحم غنم مشوي

مكعبات من لحم الغنم المتبلة والمشوية

ريش غنم

قطع ريش غنم متبلة مع البهارات التركية

74 AED

48 AED

فيليه الستيك المشوية

شرحات فيليه من لحم البقر التندرلوين
المشوية على الفحم

54 AED كباب بالفستق الحلبي والجبن

كباب مشوي مع خلطة الفستق الحلبي
وجبنة الموزاريال

65 AED
Karışık Tavuk
Chicken Tawouk, Chicken Saslik and
Chicken Kebap

صحن دجاج مشكل

 شاشليك الدجاج،طاووق الدجاج
وكباب الدجاج

Kosebasi Signature Mix Grill (Halal)
)(حالل

تشكيلة مشويات كوشي باشي المميزة
475 AED / 7-9 pers.
Selection of lamb, chicken and eggplant Kebap,
marinated of: slices of beef and chicken, cubes
of chicken and lamb, lamb chops, medallion beef
tenderloin, chicken wings, accompanied with grilled
fresh mushroom, grilled cherry tomato,
French fries and bulgur

، كباب بالباذنجان، كباب دجاج،كباب لحم الغنم
، طاووق دجاج ولحم اوصال، شرائح دجاج،شرائح لحم بقر
، فيليه لحم بقر،ريش متبلة من لحم الغنم
 تقدم مع الفطر والطماطم الكرزية،جوانح دجاج متبلة
 بطاطا مقلية وبرغل،المشوية

Pirzola
ريش غنم

Karışık Kebap
(Mixed Grill)
Köşebaşı bestsellers: tender
chicken cubes, marinated beef
slices and special lamb kebap

Tavuk Şaşlık

75 AED/1 pers.
219 AED/3-4 pers.

52 AED

Barbecued slices of specially
marinated chicken and onion rings

Kebaps Platter

72 AED

SIDE ORDERS (İlave Ürünler)

Bulgur Pilavi with eggplant and chick peas

صحن كباب مشكل

15 AED

أرز

13 AED

بطاطا مقلية

French fries

Meyhane Pilavı

شاشليك الدجاج

شرائح صدر الدجاج المشوية بالخلطة المميزة مع حلقات
البصل

ٕاضافات

Plain rice

Patates Kızartması

Kosebasi Signature Mix Grill
تشكيلة مشويات كوشي باشي المميزة

 كباب،صحن كباب مشكل من كباب الكوشي باشي
بالفستق وكباب الدجاج

Selection of Kosebasi kebab, Pistachio Kebab and
Chicken kebab

Pilav

مشاوي مشكلة

تشكيلة كوشي باشي
،المفضلة والمؤلفة من قطع الدجاج
،شرائح رقيقة من لحم البقر المتبل
وكباب لحم الغنم

15 AED

برغل بيالفي

والحمص
برغل بيالفي مع الباذنجان
ّ

Kosebasi Signature Mix Grill
تشكيلة مشويات كوشي باشي المميزة

روبيان بالصاج
Karides Sac Tava
99 AED 3 Pcs. / 189 AED 6 Pcs. / 289 AED 9 Pcs.

 منكهة،حبات روبيان كبيرة الحجم
 مطهية،بالتوابل التركية واالوريغنو
 الفلفل، الطماطم،مع الثوم المفروم
 بالفطرمع قليل من،األحمر واألخضر
 تقدم في صاج نحاسي خاص،الجبن
 مع الخبز،على شعلة نار خفيفة
التركي الطازج

Best version of the sautéed jumbo shrimps
in a traditional copper plate called Sac Tava,
with chopped garlic, tomatoes, red and green
capsicum, mushroom, oregano, Turkish spices,
topped with slightly melted cheese and
served over light flames, accompanied with
fresh pita bread

Deniz ürünleri

مأكوالت بحرية
Seafood

Kosebasi Signature Seafood
Platter
175 AED 2 pers. / 345 AED 4 pers.
Grilled jumbo shrimps seasoned
with Turkish spices and tender squid
floured then deep Fried Light and Crisp,
accompanied with grilled fresh tomato and
mushroom, special lemon dressing, and
homemade Turkish tarator sauce

طبق ثمار
البحر

 منكهة،حبات روبيان كبيرة الحجم
،بالتوابل التركية ومشوية على الفحم
،قطع من الحبارالمقلية والمقرمشة
،تقدم مع الفطروالطماطم المشوية
صلصة ليمون مميزة وصلصلة طراطور
التركية التقليدية

43 AED
Kalamar Tava
A generous portion of tender squid floured then deep fried light and crisp,
served with lemon wedges and homemade turkish tarator sauce

حبار مقلي

قطع من الحبار مقلية ومقرمشة
تقدم مع صلصلة طراطور التركية التقليدية

99 AED 3 Pcs. / 189 AED 6 Pcs. / 289 AED 9 Pcs.
Izgara karides
Grilled jumbo shrimps seasoned with Turkish spices, laid on sautéed spinach
and mushroom, accompanied with baked potato and special lemon dressing

روبيان مشوي

Karides Sac Tava
روبيان بالصاج

 تقدم مع، منكهة بالتوابل التركية مشوية على الفحم،حبات روبيان كبيرة الحجم
 بطاطا مشوية مع صلصة ليمون مميزة، فطرطازج،السبانخ

Kosebasi Signature Seafood Platter
طبق ثمار البحر

Özel Ürünler

اختصاصاتنا
Specialties

Mantı
ألمانتي

Mantı

46 AED

ألمانتي

Little dumplings made of seasoned ground lamb with
onion, wrapped in a homemade dough, boiled until
soften, topped with garlic yogurt sauce and garnish with
melted butter and Turkish spices.

Güveç

فطائرصغيرة من العجين محشوة بلحم الغنم
، مطهي بالماء،المتبل والمفروم مع البصل
 زبدة منكهة،يقدم مع صلصلة اللبن والثوم
.بالتوابل التركية

36 AED

Turkish Lamb or chicken stew cooked in a special
earthenware dish, seasoned with Turkish spices, and
accompanied with rice and fresh pita bread

Yoğurtlu Kebap
Grilled Köşebaşı Kebap, laid on homemade
turkish bread, covered with homemade
tomato sauce and yoghurt on the side

62 AED/1 pers.
119 AED/2-3 pers.

Izgara köfte
Minced beef meat seasoned with Turkish spices, cumin, and
grated onion, grilled and laid on homemade Turkish bread.
Served with French fries, light tomato sauce and bulgur pilaf

Kuzu/Tavuk Sac Tava

48 AED

كباب باللبن

كباب كوشي باشي مشوي يقدم على
، مع صلصة البندورة،الخبز التركي المقطع
.واللبن

الكفتة المشوية

ّ لحم بقري مفروم
 بصل، كمون،منكه بالتوابل التركية
 مشوي «يقدم على الخبزالتركي»مع البطاطا،مبروش
 صلصة الطماطموالبرغل المفلفل،المقلية

48 AED 1 pers. / 123 AED 3-4 pers.

Best version of the sautéed marinated lamb or chicken meat
in a traditional copper plate called Sac Tava, with chopped
garlic, tomatoes, red and green capsicum, Turkish spices,
served over light flames, accompanied with fresh pita bread

Kuzu Sac Tava
لحم الغنم بالصاج

غوفيتش

يخنة لحم الغنم أو الدجاج التركية المطهية مع الخضار
 منكهة بالتوابل،على نار هادئة في طبق فخار خاص
التركية وتقدم مع األرز والخبز الطازج

لحم الغنم أو الدجاج بالصاج

قطع من لحم الغنم أو الدجاج منكهة بالتوابل التركية
مطهية مع الثوم المفروم والطماطم والفلفل األحمر
تقدم في صاج نحاسي خاص على شعلة نار، واألخضر
 مع الخبز التركي الطازج،خفيفة

Izgara köfte
الكفتة المشوية

Künefe Cheese
كنافة بالجبن

Sütlaç
ٔارز بالحليب

28 AED
Peynirli İrmik Helvası
Hot semolina with cheese,
Vanilla ice cream and cinnamon

Sütlaç

21 AED

Rice pudding

Muhallebi
Traditional milk custard

Künefe Pistachio/
Walnut

18 AED

مهلبية

28 AED

 جوز/ كنافة فستق

Three scoops of ice cream

بينيرلي ٕارميك

 مع ٓايس،الخلطة الشهية من السميدة والجبن
كريم الفانيليا والقرفة

حليب مخفوق مع نشاء مغطى بالفستق
الحلبي

Homemade traditional turkish Kunefe
stuffed with pistachio or Walnut and
topped with vanilla ice cream

Dondurma

ٔارز بالحليب

ٔارز بالحليب محمر بالفرن

28 AED

كنافة تركية محشوة
بالفستق الحلبي ٔاو الجوز
تقدم مع ٓايس كريم
الفانيليا

دندورما

ثالث كرات من آيس كريم

28 AED
Künefe
Homemade traditional turkish kunefe
stuffed with molten cheese, bathed in sugar
syrup and topped with vanilla ice cream or
Kashta.

كنافة

Tatlılar

الحلويات

Desserts

,كنافة محشوة بالجبنة تحتوي على قطر
قشطة ٔاو ٓايس كريم الفانيليا

Tatlılar

Karamelize Elma Muhallebi
مهلبيه بالتفاح المكرمل

الحلويات

Desserts

Krem şokola

23 AED

Traditional Chocolate pudding with
cocoa and hazelnut flakes

Karamelize Elma
Muhallebi

23 AED

Traditional milk custard with caramelized
apple, walnut and pine seed

Profiterols

23 AED

Hollow pastry puffs, filled with cream
and topped with chocolate sauce

كريم شوكوال

بودنغ الشوكوالته التقليدية مع الكاكاو
ورقائق البندق

مهلبيه بالتفاح
المكرمل

حليب مخفوق مع نشاء مغطى بالتفاح
المكرمل مع الجوز والصنوبر

23 AED
Meghli (caraway spice pudding)
Rice pudding spiced with cinnamon and
caraway, garnished with shredded coconut
and nuts
مغلي

،بودنغ األرز المنكه بالقرفة والكراوية
يقدم مع برش جوز الهند
والمكسرات

بروفيترول

قطع من عجينة البروفيترول محشوة
بالكريما ومغطاة بصلصة الشوكوالتة

23 AED
Çilek Jelli Muhallebi
Traditional milk custard topped with fresh
strawberry and jelly

مهلبيه بالجيلي والفراولة
حليب مخفوق مع نشاء مغطى
بالجيلي والفراولة الطازجة

Profiterols
بروفيترول

Imported Water

small 11 AED
large 19 AED

مياه مستوردة

Sparkling Water

small 18 AED
large 25 AED

مياه غازية

0.5L 5 AED

مياه محلية

Local Water
Soft Drink

9 AED

مشروبات غازية

Cherry Sprite

17 AED

سبرايت مع كرز

Ice Tea (lemon or peach)

17 AED

)شاي مبرد (بطعم الليمون ٔاو الخوخ

Ayran (natural or with mint)

17 AED

)لبن عيران (عادي ٔاو بالنعناع

Fresh Juices

23 AED

عصائر طازجة

برتقال وجزر
بطيخ ٔاحمر
عنب
شمام
تفاح
مانجو
ليموناضة
ليموناضة بالنعناع
فراولة

Orange & Carrot
Watermelon
Grape
Sweet Melon
Apple
Mango
Lemonade
Mint Lemonade
Strawberry

Içecekler

المشروبات

Beverages

Turkish Tea

12 AED

شاي تركي

Turkish Coffee

12 AED

قهوة تركية

Espresso (regular or decaf)

12 AED

)قهوة ٕاسبريسو (عادي ٔاو بدون كافايين

Double Espresso

16 AED

)قهوة ٕاسبريسو (مزدوجة

Cappuccino

17 AED

قهوة كابوتشينو

Café Crème

17 AED

قهوة بالحليب

Black Coffee

14 AED

قهوة سوداء

White Coffee

14 AED

قهوة بيضاء

