قائمة الطعام
MAIN MENU

أهال وسهالً بكم في

WELCOME TO

KÖŞEBAŞI

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.

كواحد من
يفتخر كوشي باشي بإختياره
ٍ

أفضل المطاعم في العالم
لعام  2010من قبل «زغات»
كما وأن 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.

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 separated 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.

As well as the “BEST

REPRESENTATIVE
OF TRADITIONAL
TURKISH CUISINE” by

Köşebaşı is proud to have been listed
in the “WORLD’S TOP
RESTAURANTS” in 2010 by
Zagat.

the International Tourist, Hotel and
Catering Industry.

It was also voted one of the

Time Magazine crowned Köşebaşı
as the “BEST KEBAB

members of Condé Nast Traveler
Magazine.

RESTAURANT IN
ISTANBUL”.

“WORLD’S 50 BEST
RESTAURANTS” by 14,000

The whole Köşebaşı family wishes you an enjoyable dining experience and we
hope to welcome you at Köşebaşı frequently.

!AFIYET OLSUN

Some of our products may contain
nuts or traces of nuts. In case of
allergies please consult our team.
Pictures do not reflect actual
presentation.
All prices in Saudi Riyal. All prices are
inclusive of VAT.

The daily amount for an average adult
is 2000 Calories. Requirements may
vary based on individual needs.
Additional nutritional data is available
upon request.

Signature Dishes **

Scrambled eggs with tomato,
onion and green & red pepper
392 Calories

Classic Breakfast 64

Klasik Kahvalti Masasi
Selection of Turkish cheese,
apricot and strawberry
jam, honey and homemade
kaymak, green and black
olives, sliced tomato and
cucumber, accompanied
with plain omelet, tea, and
homemade Turkish bread
1963 Calories

EGGS
Boiled 16

Haşlanmış Yumurta
250 Calories

Fried 16

Yumurta
397 Calories

Omelets 16

Omlet 397 Calories

** أطباق مميزة

،تحتوي بعض أطباقنا على مكسرات
لذلك ننصح باستشارة فريق عملنا بالنسبة
.لألشخاص الذين يعانون من الحساسية
.الصور ال تعبر عن طريقة التقديم الفعلية
 جميع.جميع األسعار بالريال السعودي
.األسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة

اإلفطار

BREAKFAST
Menemen Egg** 26

 سعرة حرارية في2000 يحتاج البالغون إلى
 وقد تختلف االحتياجات،المتوسط يوميًا
الفردية من السعرات الحرارية من شخص
.آلخر
البيانات التغذوية اإلضافية متاحة عند
.الطلب

Kosebasi Signature
Breakfast 136

Serpme Kahvaltı
Includes a delicious plate
of menemen, baked cheese,
su böreği and fresh salad,
accompanied with selection
of Turkish cheese, honey,
jam, chocolate spread, tahini
molasses, muhammara, dry
fruits, homemade fresh
yogurt, green and black olives
and hard boiled eggs. Served
with a basket of warm simit
and Turkish bread, butter and
Turkish tea.
4761 Calories (3-4 Pers.)

افطار كوشي باشي
١٣٦ المميز

يحتوي على بوراك الجبن و
 يقدم مع تشكيلة،المينيمن
، زبدة وعسل،من الجبن التركي
 دبس، كريمة الشوكوالتة،مربى
، فواكه مجففة، محمرة،الطحينة
 زيتون اخضر و،زبادي منزلي
 بيض، سلطة طازجة،اسود
 سلة من خبز السيميت،مسلوق
الطازج و الخبز والشاي التركي
 سعرات حرارية4761
) اشخاص4-٣(

Add-on اضافات
Vegetables 4 Sebzeler
26 Calories
Vegetables Platter 8
239 Calories

طبق الفطور

64 الكالسيكي

. مربى.تشكيلة من الجبن التركي
. زيتون اخضر و اسود.عسل
 يقدم مع.شرائح طماطم و خيار
 خبز تركي طازج.اومليت سادة
 سعرات حرارية١٩٦٣ و شاي

البيض
16 مسلوق

 سعرات حرارية٢٥٠

8 طبق من الخضار

 سعرات حرارية٣٩٧

 سعرات حرارية26
 سعرات حرارية239

4 جبنة
 سعرات حرارية150

Sujuck 4 Sucuklu
176 Calories

4 سجق
 سعرات حرارية176

16 مقلي

16 اومليت

 سعرات حرارية٣٩٧

4 فطر
 سعرات حرارية51

Menemen

Breakfast served till 12 noon

،بيض مخفوق مع الطماطم
 وبصل،فلفل أحمر وأخضر
 سعرات حرارية٣٩٢

4 خضار

Cheese 4 Peynir
150 Calories

Mushroom 4 Mantar
51 Calories

26 **شكشوكة بيض

Classic Breakfast

 ظهرًا١٢ يقدم اإلفطار حتى الساعة

اإلفطار

BREAKFAST
FROM THE OVEN
Lahmeh Bi A’jine** 18
Lahmacun
Thin Turkish pizza with
ground, seasoned meat, herbs
and spices 259 Calories
Add-on
Yogurt Cucumber 6
Cacık 117 Calories
Vegetable Platter 8
Söğüş Tabağı 239 Calories

Man’oushet Labneh 16
Süzme Yoğurtlu Ekmek
Fresh flat bread, topped with
süzme yoghurt, fresh tomato,
cucumber, olives, fresh mint,
and a drizzle of olive oil
779 Calories

Man’oushet Cheese
with Vegetable
Platter 20

Peynirli Ekmek Ve Söğüş
Tabağı
Round flat bread topped with
melted cheese, accompanied
with vegetable platter
931 Calories

أطباق من الفرن

Man’oushet Cheese
16

Peynirli Ekmek
Round flat bread topped with
melted cheese 708 Calories

Man’oushet Zaatar
with Vegetable
Platter 12

Zahterli Ekmek Ve Söğüş
Tabağı
Round flat bread topped with
Za’atar and olive oil,
accompanied with vegetable
platter 928 Calories

Man’oushet Zaatar 8
Zahterli Ekmek
Round flat bread topped
with Za’atar and olive oil
711 Calories

Spinach Pide 19

16 منقوشة جبنة

خبز دائري بالجبنة
 سعرات حرارية708

منقوشة زعتر مع
12 صحن خضار

18 **لحم بالعجين

فطيرة محمصة باللحم المفروم
والبهارات والتوابل التركية
 سعرات حرارية259
اضافات

 يقدم مع طبق،خبز دائري بالزعتر
 سعرات حرارية928 من الخضار

6 خيار باللبن
 سعرات حرارية117

8 منقوشة زعتر

8 طبق الخضار
 سعرات حرارية239

خبز دائري بالزعتر
 سعرات حرارية711

19 فطيرة السبانخ
بالسبانخ المتبلة
 سعرات حرارية502

16 منقوشة لبنة

، خيار،خبز دائري باللبنة التركية
 نعناع و زيت، طماطم،زيتون
 سعرات حرارية779 زيتون

منقوشة جبنة مع
20 صحن خضار

 يقدم مع طبق،خبز دائري بالجبنة
 سعرات حرارية931 من الخضار

Ispanaklı Pide
With sautéed spinach
502 Calories

Cheese Platter

Man’oushet Labneh

Some of our products may contain
nuts or traces of nuts. In case of
allergies please consult our team.
Pictures do not reflect actual
presentation.
All prices in Saudi Riyal. All prices are
inclusive of VAT.

Baked Halloumi

The daily amount for an average adult
is 2000 Calories. Requirements may
vary based on individual needs.
Additional nutritional data is available
upon request.

Signature Dishes **

 سعرة حرارية في2000 يحتاج البالغون إلى
 وقد تختلف االحتياجات،المتوسط يوميًا
الفردية من السعرات الحرارية من شخص
.آلخر
البيانات التغذوية اإلضافية متاحة عند
.الطلب

** أطباق مميزة

اإلفطار

BREAKFAST

TRADITIONAL TURKISH
White Cheese
Turkish Bagel** 28

Peynirli Domatesli Simit
Turkish sesame bagel filled
with traditional Turkish white
cheese and tomato, served
with olives and accompanied
with Turkish tea 692 Calories

Turkish Cheese
Borek** 44

Su Böreği
Layers of dough boiled briefly,
crispy outer layers, stuffed
with a mixture of feta cheese
and chopped parsley
616 Calories

Labneh 22

Süzme Yoğurt
Accompanied with vegetable
platter 743 Calories

Kaskaval Turkish
Bagel 28

Kashkaval Peyniri Simit
Turkish sesame bagel filled
with kashkaval cheese, served
with olives and accompanied
with Turkish tea 826 Calories

White Cheese Turkish Bagel

Chocolate Turkish Bagel

Cheese Platter 59

Peynir Tabağı
Selection of 5 cheeses served
with dry fruits, walnut, grape,
and olives
1161 Calories

Baked Halloumi 29

Peynirli Güveç
Halloumi cheese drizzled
with melted butter and
Turkish spices and baked in
a special earthenware dish,
accompanied with Turkish
bread and vegetable platter
1963 Calories

Chocolate Turkish
Bagel 24

Simit Çikolata
Turkish sesame bagel filled
with chocolate spread
624 Calories

White Cheese Plate
with Vegetables 29

Beyaz Peynir
White cheese accompanied
with vegetable platter
265 Calories

Turkish Cheese Börek

االفطار التقليدي
طبق اجبان مشكلة
59

 أنواع جبنة تقدم مع الفواكه٥
 والجوز والعنب والزيتون،المجففة
 سعرات حرارية1161

29 حلومي بالفخارة

،مكعبات من جبنة الحلوم
منكهة بالتوابل التركية مع
 مطهية في طبق فخار،الزبدة
 تقدم مع الخبز التركي،خاص
الطازج وطبق من الخضار
 سعرات حرارية1963

خبز السيميت
24 بالشوكوالتة

خبزة السيميت التقليدية
محشوة بالشوكوالتة
 سعرات حرارية624

جبنة بيضاء مع صحن
29 خضار

 تقدم مع،جبنة بيضاء تقليدية
طبق من الخضار
 سعرات حرارية265

White Cheese Plate

Breakfast served till 12 noon

،تحتوي بعض أطباقنا على مكسرات
لذلك ننصح باستشارة فريق عملنا بالنسبة
.لألشخاص الذين يعانون من الحساسية
.الصور ال تعبر عن طريقة التقديم الفعلية
 جميع.جميع األسعار بالريال السعودي
.األسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة

 ظهرًا١٢ يقدم اإلفطار حتى الساعة

خبز السيميت
28 **بالجبنة البيضاء

خبزة السيميت التقليدية
محشوة بالجبنة البيضاء التركية
 تقدم مع الزيتون،مع الطماطم
والشاي التركي
 سعرات حرارية692

44 **بوراك الجبن

طبقات من عجينة البوراك
،التقليدية الطرية والمقرمشة
محشوة بمزيج من جبن الفيتا
 سعرات حرارية616 والبقدونس

22 لبنة

تقدم مع طبق من الخضار
 سعرات حرارية743

خبز السيميت بجبنة
28 القشقوان

خبزة السيميت التقليدية
 تقدم،محشوة بجبنة القشقوان
مع الزيتون والشاي التركي
 سعرات حرارية826

Some of our products may contain
nuts or traces of nuts. In case of
allergies please consult our team.
Pictures do not reflect actual
presentation.
All prices in Saudi Riyal. All prices are
inclusive of VAT.

The daily amount for an average adult
is 2000 Calories. Requirements may
vary based on individual needs.
Additional nutritional data is available
upon request.

Signature Dishes **

COLD APPETIZERS
Mezza Platter**

44
99

2 Pers. 1725 Calories
4 Pers. 2273 Calories
Karisik Meze Tabağı
Enjoy your favourite cold
mezze served on a single
platter

Mutabbal** 24

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

Humus 18

Homemade Humus drizzled
with chilli oil 393 Calories

Vine Leaves 29

Yaprak Dolma
Vine leaves stuffed with
rice and vegetable and
pomegranate molasses
575 Calories

Yogurt Beetroot 23

 سعرة حرارية في2000 يحتاج البالغون إلى
 وقد تختلف االحتياجات،المتوسط يوميًا
الفردية من السعرات الحرارية من شخص
.آلخر
البيانات التغذوية اإلضافية متاحة عند
.الطلب

** أطباق مميزة

23 شمندر باللبنة

شمندر باللبنة الطازجة والثوم
 سعرات حرارية410

Burgul with Tomato

برغل متبل ومخلوط مع الفلفل
والبقدونس والبصل األخضر
ويقدم مع صلصة دبس الرمان
والبهارات التركية
 سعرات حرارية330

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

Saksuka 24

Tender cubes of eggplant and
vegetables sautéed in olive
oil, mixed with roasted tomato
puree 145 Calories

23 برغل بالبندورة

24 شكشوكة خضار

خضار مطهية بزيت الزيتون مع
 مغطاة،مكعبات الباذنجان
بخالصة الطماطم
 سعرات حرارية145

طبق مقبالت كوشي
**باشي

 شخصين44
 سعرات حرارية1725
 اشخاص4 99
 سعرات حرارية2273
تمتع بطبق من تشكيلة مقبالت
كوشي باشي المميزة

24 **بابا غنوج

باذنجان مشوي ومتبل بزيت
الزيتون والزبادي المنزلي والثوم
 سعرات حرارية482

18 حمص

حمص معد على الطريقة
المنزلية مع زيت الزيتون الحار
 سعرات حرارية393

29 ورق عنب

ورق عنب بالزيت مع الخضراوات
واألرز مع صلصة دبس الرمان
 سعرات حرارية575

Muhammara 23

23 محمرة

Thick dip made with red
pepper, walnuts, bread
crumbs and Turkish spices
657 Calories

Yogurt Beetroot

Mezza Platter

المقبالت الباردة

Pembe Sultan
Homemade yoghurt mixed
with beetroot and garlic
410 Calories

23

،تحتوي بعض أطباقنا على مكسرات
لذلك ننصح باستشارة فريق عملنا بالنسبة
.لألشخاص الذين يعانون من الحساسية
.الصور ال تعبر عن طريقة التقديم الفعلية
 جميع.جميع األسعار بالريال السعودي
.األسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة

 كعك،جوز متبل بخالصة الفليفلة
مبروش و بهارات تركية
 سعرات حرارية657

Burgul With Tomato

Saksuka

Vine Leaves

Some of our products may contain
nuts or traces of nuts. In case of
allergies please consult our team.
Pictures do not reflect actual
presentation.
All prices in Saudi Riyal. All prices are
inclusive of VAT.

Grilled Lamb Cubes

The daily amount for an average adult
is 2000 Calories. Requirements may
vary based on individual needs.
Additional nutritional data is available
upon request.

Signature Dishes **

HOT APPETIZERS
Grilled Lamb Cubes**
43

Çöp Şiş
Grilled cubes of marinated
lamb 437 Calories

Doner Beef** 39

Marinated mix of lamb and
beef grilled vertically
560 Calories

Assorted Findik** 26

Fındık Üçlemesi
Assorted minced meat pidette,
cheese pidette and spinach
pidette 361 Calories

Humus With Meat

(Fried or boiled)
7 1 Pc. 91 Calories
26 4 Pcs. 334 Calories
Içli Köfte
Meatballs stuffed with meat,
red pepper, onion and walnut
Add-on
Yogurt Cucumber 6
Cacık 117 Calories

Fatte Kebap / Doner
34

Eggplant and garlic puree
mixed with homemade yogurt
and topped with grilled cubes
of marinated lamb
686 Calories

Kosebası Fette
Choice of Turkish doner
or Kosebası kebab, mixed with
seasoned homemade yogurt
and topped with fresh pita
chips, and roasted almond
flakes
Kebap 686 Calories
Doner 600 Calories

Turkish Cheese
Borek** 44

Humus with Meat /
Doner 38

Ali Nazik** 46

Stuffed Meat Balls

Stuffed Meat Balls

Su Böreği
Layers of dough boiled briefly,
crispy outer layers, stuffed
with a mixture of feta cheese
and chopped parsley
616 Calories

Turkish Lentil Soup
22

Ezo Gelin
Traditional Turkish red lentil
and bulgur soup 226 Calories

Soup of the day 22

Günün Çorbası
Vegetable Soup 116 Calories
Mushroom Soup 239 Calories
Chicken Soup 436 Calories
Lentil Soup 415 Calories

Humuslu
Homemade humus topped
with grilled cubes of
marinated lamb or slices of
doner, with roasted almond
flakes
Doner 501 Calories
Cop Sis 554 Calories

Chicken Wings 36

Tavuk Kanat
Grilled chicken wings
marinated with virgin olive oil
and Turkish spices
1481 Calories

Turkish Spring Roll 28
Sigara Böreği
Filo pastry delicately rolled
and stuffed with cheese, red
capsicum, parsley, and Turkish
spices 453 Calories

 سعرة حرارية في2000 يحتاج البالغون إلى
 وقد تختلف االحتياجات،المتوسط يوميًا
الفردية من السعرات الحرارية من شخص
.آلخر
البيانات التغذوية اإلضافية متاحة عند
.الطلب

** أطباق مميزة

،تحتوي بعض أطباقنا على مكسرات
لذلك ننصح باستشارة فريق عملنا بالنسبة
.لألشخاص الذين يعانون من الحساسية
.الصور ال تعبر عن طريقة التقديم الفعلية
 جميع.جميع األسعار بالريال السعودي
.األسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة

المقبالت الساخنة
ٔاقراص كبة

)(مقلية او مسلوقة

 سعرات حرارية91  قطعة١ 7
 سعرات334  قطعات٤ 26
حرارية
،كبة محشية باللحم المفروم
 والبصل والجوز،فلفل احمر
اضافات

6 خيار باللبن
 سعرات حرارية117
34 فتة كوشي باشي

اختيارك من شرائح شاورما اللحم
 ممزوج،او كباب كوشي باشي
 مغطى،مع الخبز المحمص
 طحينة،باللبن المتبل مع ليمون
زبدة منكهة بالتوابل،وثوم
التركية ولوز محمص
 سعرات حرارية٦٨٦ كباب
 سعرات حرارية٦٠٠ دونر

38 حمص مع لحمة

حمص مع قطع لحم الغنم
،المشوية او شرائح شاورما اللحم
واللوز المحمص
 سعرات حرارية501 دونر
 سعرات حرارية554 شوب شيش

جوانح دجاج مشوية
36

متبلة بزيت الزيتون البكر
والبهارات التركية
 سعرات حرارية١٤٨١

28 سيغارا بورك

عجينة البوراك التقليدية ملفوفة
، فليفلة حمراء،ومحشوة بالجبنة
بقدونس وبهارات تركية
 سعرات حرارية453

43 **شوب شيش

قطع صغيرة مشوية من لحم
 سعرات حرارية437 الغنم المتبل

39 **شاورما اللحم

شرائح الشاورما من اللحم البقري
ولحم الغنم مشوية عاموديا
 سعرات حرارية560

26 **فينديك مشكلة

فطائر صغيرة باللحم والجبن
 سعرات حرارية361 والسبانخ

46 **علي نازك

قطع صغيرة من لحم الغنم
 تقدم مع اللبنة،المشوية
والباذنجان والثوم المنزلي
 سعرات حرارية686

44 **بوراك الجبن

طبقات من عجينة البوراك
،التقليدية الطرية والمقرمشة
محشوة بمزيج من جبن الفيتا
 سعرات حرارية616 والبقدونس

حساء العدس االحمر
22 والبرغل التركية

شوربة العدس األحمر والبرغل
 سعرات حرارية226 التركية

22 حساء اليوم

 سعرات حرارية١١٦ حساء الخضار
 سعرات حرارية239 حساء الفطر
 سعرات حرارية436 حساء الدجاج
 سعرات حرارية415 حساء العدس

Some of our products may contain
nuts or traces of nuts. In case of
allergies please consult our team.
Pictures do not reflect actual
presentation.
All prices in Saudi Riyal. All prices are
inclusive of VAT.

The daily amount for an average adult
is 2000 Calories. Requirements may
vary based on individual needs.
Additional nutritional data is available
upon request.

Signature Dishes **

FROM THE GRILL
Lamb Chops** 69

Pirzola
Lamb chops marinated with
Turkish spices 914 Calories

Saslik Kebab** 58

Barbecued slices of specially
marinated beef and onion
rings 1160 Calories

Mix Grill

78 1 Pers. 1322 Calories
239 3-4 Pers. 4282 Calories

Karışık ızgara
Köşebaşı bestsellers: tender
chicken cubes, marinated beef
slices, tavuk kebab and
special lamb kebap

Chicken Platter 68
Karışık Tavuk
Chicken Tawouk, Chicken
Saslik and Chicken Kebap
1350 Calories

Chicken Saslik 48

Tavuk Şaşlık
Barbecued slices of specially
marinated chicken and onion
rings 1170 Calories

Grilled Kofte with
Cheese 68

 سعرة حرارية في2000 يحتاج البالغون إلى
 وقد تختلف االحتياجات،المتوسط يوميًا
الفردية من السعرات الحرارية من شخص
.آلخر
البيانات التغذوية اإلضافية متاحة عند
.الطلب

** أطباق مميزة

48 شاشليك الدجاج

قطع ريش غنم متبلة مع
البهارات التركية
 سعرات حرارية914

الكفتة المشوية
68 بالجبن

58 **لحم بقر مشوي

Meat Skewers 54

مكعبات من لحم األوصال متبل
 سعرات حرارية960 ومشوي

Tavuk Şiş
Barbecued spicy marinated
chicken cubes 1305 Calories

54 لحم مشوي

48 شيش طاووق

قطع من لحم الدجاج المتبلة
 سعرات حرارية1305 والمشوية

Seasoned French Fries 14
Patates Kızartması
French fries seasoned with
Turkish spices 633 Calories

شرائح من لحم البقر الرقيقة
المتبلة والمشوية مع حلقات
 سعرات حرارية1160 البصل

مشاوي مشكلة

 سعرات حرارية1322  شخص78
 اشخاص4-3 239
 سعرات حرارية4282
تشكيلة كوشي باشي المفضلة
 شرائح،والمؤلفة من قطع الدجاج
،رقيقة من لحم البقر المتبل
كباب دجاج وكباب لحم الغنم

صحن دجاج مشكل
68

 شاشليك الدجاج،طاووق الدجاج
 سعرات حرارية1350 وكباب الدجاج
اضافات

Add-on
Rice 17
Pilav 510 Calories

69 **ريش غنم

شرائح صدر الدجاج المشوية
بالخلطة المميزة مع حلقات
 سعرات حرارية1170 البصل

لحم مفروم منكه بالتوابل
 فليفلة، بصل، كمون،التركية
 مشوي ومحشو،خضراء و حمراء
 سعرات حرارية723 بالجبنة

Chicken Tawook 48

Mix Grill

مشاوي على الفحم

Kaşarlı ızgara Köfte
Minced meat mixed with
onion, red and green
capsicum and cheese. Grilled
and seasoned with Turkish
spices and cumin 723 Calories

Terbiyeli Şiş
Tender cubes of marinated
meat 960 Calories

،تحتوي بعض أطباقنا على مكسرات
لذلك ننصح باستشارة فريق عملنا بالنسبة
.لألشخاص الذين يعانون من الحساسية
.الصور ال تعبر عن طريقة التقديم الفعلية
 جميع.جميع األسعار بالريال السعودي
.األسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة

Burghul 17
Meyhane Pilavı
Bulgur Pilavi with eggplant
and chick peas 365 Calories
Yogurt Cucumber 6
Cacık
Diced cucumber, crushed
garlic and mint in fresh
yoghurt 117 Calories

Lamb Chops

17 برغل بيالفي
برغل بيالفي مع الباذنجان
 سعرات حرارية365 والحمص
6 خيار باللبن

خيار مقطع وثوم مفروم ونعناع
 سعرات حرارية117 ممزوج باللبن

17 أرز
 سعرات حرارية510
١٤ بطاطا مقلية

بالتوابل التركية
 سعرات حرارية633

Chicken Saslik

Chicken Platter

Meat Skewers

Some of our products may contain
nuts or traces of nuts. In case of
allergies please consult our team.
Pictures do not reflect actual
presentation.
All prices in Saudi Riyal. All prices are
inclusive of VAT.

Kosebasi Kebab

The daily amount for an average adult
is 2000 Calories. Requirements may
vary based on individual needs.
Additional nutritional data is available
upon request.

Signature Dishes **

Signature lamb kebap, hand
ground daily and marinated in
Turkish spices 986 Calories

Beyti Kebab Platter**
78

Beyti Kebap Tabağı
Selection of hand-ground
lamb, chicken and sujuck
kebab, wrapped in lavash
bread and topped with light
tomato sauce and garlic
flavored yoghurt sauce
2290 Calories

Eggplant Kebab 48

Sujuck Kebab 59

Kaşarlı Sucuklu Kebap
Signature kebap mixed with
mozzarella cheese and seasoned
with Turkish spices 925 Calories

Pistachio Kebab 56

Fıstıklı Kebap
Köşebaşı kebap with a mixture
of pistachio and mozzarella
cheese 1098 Calories

Chicken Kebab 39

Tavuk Köşebaşı Kebap
Chicken kebab mixed with red
capsicum, parsley and Turkish
spices 950 Calories

Patlıcanlı Kebap
Minced lamb kebap with
barbecued eggplants
966 Calories

Marinated mix of lamb and
beef grilled vertically
831 Calories
Add-on
Yogurt Cucumber 6
Cacık 117 Calories

Chicken Kebab

Beyti Kebab Platter

كباب بالسجق
59 والجبن

**كباب كوشي باشي

كباب اللحم منكه بالتوابل
التركية مشوي مع جبنة الموزاريال
 سعرات حرارية925

كباب لحم الغنم المفروم يدويًا
والمتبل بالبهارات التركية
 سعرات حرارية986

كباب بالفستق

78 **طبق بيتي كباب

56 الحلبي والجبن

كباب مشوي مع خلطة الفستق
الحلبي وجبنة الموزاريال
 سعرات حرارية1098

39 كباب دجاج

كباب دجاج مخلوط مع الفليفلة
الحمرا والبقدونس والبهارات
 سعرات حرارية950 التركية

49

تشكيلة من كباب لحم ضأن
، كباب دجاج وكباب سجق،مفروم
 مقطعة،ملفوفة بخبز الفاش
 مغطاة بصلصة،ومشوية
 صلصة لبن بنكهة،طماطم
 سعرات حرارية2290 الثوم

48 كباب الباذنجان

كباب لحم غنم مفروم مع قطع
الباذنجان المشوية
 سعرات حرارية966

دونر

DONER
Doner** 56

** أطباق مميزة

،تحتوي بعض أطباقنا على مكسرات
لذلك ننصح باستشارة فريق عملنا بالنسبة
.لألشخاص الذين يعانون من الحساسية
.الصور ال تعبر عن طريقة التقديم الفعلية
 جميع.جميع األسعار بالريال السعودي
.األسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة

كباب

KEBAB
Kosebasi Kebab** 49

 سعرة حرارية في2000 يحتاج البالغون إلى
 وقد تختلف االحتياجات،المتوسط يوميًا
الفردية من السعرات الحرارية من شخص
.آلخر
البيانات التغذوية اإلضافية متاحة عند
.الطلب

Pita Doner 46

Meat doner slices, humus,
tomato, pickles, parsley and
onion stuffed in traditional
Turkish bread, drizzled with
tahina sauce and served with
seasoned French fries
1154 Calories

Pistachio Kebab

46 دونر سندويش

، حمص،شرائح لحم الشاورما
، بصل، بقدونس، مخلل،طماطم
 تقدم داخل خبز،صلصة الطحينة
 مع بطاطا مقلية،تركي تقليدي
منكهة بالتوابل التركية
 سعرات حرارية1154

56 **شاورما اللحم

شرائح الشاورما من اللحم البقري
ولحم الغنم مشوية عاموديا
 سعرات حرارية831
اضافات
 سعرات حرارية117

6 خيار باللبن

Doner

Some of our products may contain
nuts or traces of nuts. In case of
allergies please consult our team.
Pictures do not reflect actual
presentation.
All prices in Saudi Riyal. All prices are
inclusive of VAT.

The daily amount for an average adult
is 2000 Calories. Requirements may
vary based on individual needs.
Additional nutritional data is available
upon request.

Signature Dishes **

FROM THE OVEN
Lahmeh Bi A’jine** 18
Lahmacun
Thin Turkish pizza with
ground, seasoned meat, herbs
and spices 259 Calories
Add-on
Yogurt Cucumber 6
Cacık 117 Calories

Meat & Vegetables
Pide** 34

Kuşbaşılı Pide
Traditional Turkish pizza with
chopped lamb meat, green
pepper, tomato and garlic
622 Calories

Fetta Cheese &
Spinach Pide 28

Beyaz Peynirli ve Ispanaklı
Pide
Traditional Turkish pizza with
feta cheese and spinach
619 Calories

Cheese Pide 26

Sujuck Cheese Pide
36

Sucuklu Kaşarlı Pide
Traditional Turkish pie with
Turkish sujuk and mozzarella
cheese 859 Calories

Spinach Pide 19

Ispanaklı Pide
Traditional Turkish pizza with
sautéed spinach 502 Calories

Mini Spinach Pide 6
Fındık Ispanaklı Pide
Traditional pidette with
spinach 67 Calories

Mini Lahmeh Bi A’jine 6
Fındık Lahmacun
Traditional pidette with
ground, seasoned meat
45 Calories

Mini Cheese Pide 6
Fındık Peynirli Pide
Traditional pidette with
cheese 62 Calories

Peynirli Pide
Traditional Turkish pizza
with cheese 739 Calories

Fetta Cheese & Spinach Pide

 سعرة حرارية في2000 يحتاج البالغون إلى
 وقد تختلف االحتياجات،المتوسط يوميًا
الفردية من السعرات الحرارية من شخص
.آلخر
البيانات التغذوية اإلضافية متاحة عند
.الطلب

** أطباق مميزة

،تحتوي بعض أطباقنا على مكسرات
لذلك ننصح باستشارة فريق عملنا بالنسبة
.لألشخاص الذين يعانون من الحساسية
.الصور ال تعبر عن طريقة التقديم الفعلية
 جميع.جميع األسعار بالريال السعودي
.األسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة

Lahmeh Bi A’jine

أطباق من الفرن
فطيرة الجبن بالسجق
36

فطيرة تركية تقليدية مع السجق
وجبنة الموزاريال
 سعرات حرارية859

19 فطيرة السبانخ

فطيرة تركية بالسبانخ السوتيه
 سعرات حرارية502

6 فينديك السبانخ

فطائر صغيرة بالسبانخ
 سعرات حرارية67

6 فينديك لحم بعجين

فطائر صغيرة باللحم المفروم
 سعرات حرارية45

6 فينديك الجبن

فطائر صغيرة بالجبن
 سعرات حرارية62

18 **لحم بعجين

فطيرة محمصة باللحم المفروم
والبهارات والتوابل التركية
 سعرات حرارية259
اضافات

6 خيار باللبن
 سعرات حرارية117
فطيرة الكوش
34 **باشيلي

فطيرة تركية محشوة بقطع لحم
،الغنم والفليفلة الخضراء
والطماطم والثوم
 سعرات حرارية622

فطيرة السبانخ مع
28 جبنة الفيتا

فطيرة تركية محشوة بالسبانخ و
جبنة الفيتا
 سعرات حرارية619

26 فطيرة الجبن

فطيرة تركية بالجبن
 سعرات حرارية739

Meat & Vegetables Pide

Cheese Pide

Spinach Pide

Some of our products may contain
nuts or traces of nuts. In case of
allergies please consult our team.
Pictures do not reflect actual
presentation.
All prices in Saudi Riyal. All prices are
inclusive of VAT.

Rocca Beetroot Salad

The daily amount for an average adult
is 2000 Calories. Requirements may
vary based on individual needs.
Additional nutritional data is available
upon request.

Signature Dishes **

Gavurdağı Salata
Cubed plum tomatoes with
finely chopped onions and
Turkish herbs, served with
Lemon juice، walnuts and
pomegranate sauce
417 Calories

Toros Salad** 24

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

Rocca Beetroot
Salad** 26

Pancarlı Roka Salatası
Fresh salad made with sweet
beetroot, rocket leaves, sliced
onion, and crunchy walnuts,
tossed in lemon-mayo
dressing 583 Calories

Shepherd Salad

Tomato Salad

** أطباق مميزة

،تحتوي بعض أطباقنا على مكسرات
لذلك ننصح باستشارة فريق عملنا بالنسبة
.لألشخاص الذين يعانون من الحساسية
.الصور ال تعبر عن طريقة التقديم الفعلية
 جميع.جميع األسعار بالريال السعودي
.األسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة

السلطات

SALADS
Tomato Salad** 29

 سعرة حرارية في2000 يحتاج البالغون إلى
 وقد تختلف االحتياجات،المتوسط يوميًا
الفردية من السعرات الحرارية من شخص
.آلخر
البيانات التغذوية اإلضافية متاحة عند
.الطلب

Halloumi Salad 34

Hellimli Salata
Lettuce and rocket served
with cherry tomatoes,
halloumi cheese with lemonmayo dressing 680 Calories

Fattoush Salad 28

Fettuş
Lettuce, rocket, cucumber, red
radish, mint, onion & tomato,
mixed with black olive puree
and tossed with lemon, olive
oil and pomegranate dressing
& topped with homemade
pita chips 381 Calories

Shepherd Salad 24

Çoban Salata
Cubed tomatoes and
cucumber mixed with finely
chopped capsicum and onion,
served with virgin olive oil
and lemon juice 335 Calories

Fettuş

الحلومي
ّ سلطة جبن
34 المشوي

، طماطم كرزية، جرجير،خس
جبن الحلومي المشوي و صلصة
المايونيز بالليمون
 سعرات حرارية680

28 سلطة فتوش

،فتوش سلطة الخس والجرجير
، نعناع، فجل احمر، خيار،طماطم
 متبلة بصلصة دبس الرمان،بصل
 يقدم مع الخبز،وزيت الزيتون
 سعرات حرارية381 المحمص

24 سلطة الراعي

سلطة الطماطم والخيار وقطع
من الفلفل والبصل المتبلة بزيت
الزيتون البكر وعصير الليمون
 سعرات حرارية335

29 **سلطة الغافوردا

مكعبات من طماطم البالم
وقطع البصل المتبلة بالبهارات
التركية وعصير الليمون تقدم مع
دبس الرمان والجوز
 سعرات حرارية417

24 **سلطة التوروس

سلطة الجرجير والنعناع والبصل
األخضر والطماطم والبقدونس
مخلوطة بالسماق مع دبس
 سعرات حرارية260 الرمان

سلطة الجرجير و
26 **الشمندر

 بصل، جوز، شمندر سكري،جرجير
مع صلصة المايونيز بالليمون
 سعرات حرارية583

Toros Salata

Some of our products may contain
nuts or traces of nuts. In case of
allergies please consult our team.
Pictures do not reflect actual
presentation.
All prices in Saudi Riyal. All prices are
inclusive of VAT.

The daily amount for an average adult
is 2000 Calories. Requirements may
vary based on individual needs.
Additional nutritional data is available
upon request.

Signature Dishes **

SPECIALTIES
Lamb Belen Tava

49 Small 976 Calories
79 Large 1952 Calories

Kuzu Belen Tava
Lamb cubes seasoned with
Turkish spices and sautéed
with onion, garlic, tomato,
capsicum, mushroom and
cheese. Covered with
homemade dough and baked
in a special earthenware dish

Chicken Belen Tava
44 Small 1160 Calories
74 Large 2320 Calories

Tavuk Belen Tava
Chicken cubes, seasoned with
Turkish spices and sautéed with
onion, garlic, tomato, capsicum,
mushroom and cheese. Covered
with homemade dough and
baked in a special earthenware
dish

Kibbeh with Yogurt
49

Yoğurtlu Içli Köfte
Meatballs stuffed with
meat, red pepper, onion and
walnut cooked and served in
coriander garlic yogurt sauce,
accompanied with rice
1004 Calories

Iskandar Kebab 69

Grilled Köşebaşı Kebap, laid
on homemade Turkish bread,
covered with homemade
tomato sauce and yoghurt on
the side 1158 Calories

Iskandar Doner 69

Grilled doner slices, laid on
homemade Turkish bread,
covered with homemade
tomato sauce and yoghurt on
the side 1158 Calories

KIbbeh With Yogurt

 سعرة حرارية في2000 يحتاج البالغون إلى
 وقد تختلف االحتياجات،المتوسط يوميًا
الفردية من السعرات الحرارية من شخص
.آلخر
البيانات التغذوية اإلضافية متاحة عند
.الطلب

** أطباق مميزة

،تحتوي بعض أطباقنا على مكسرات
لذلك ننصح باستشارة فريق عملنا بالنسبة
.لألشخاص الذين يعانون من الحساسية
.الصور ال تعبر عن طريقة التقديم الفعلية
 جميع.جميع األسعار بالريال السعودي
.األسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة

اختصاصاتنا
49 كبة باللبن

اقراص كبة محشية باللحمة
 مطهية بصلصلة،والجوز والبصل
،اللبن مع الكزبرة الخضراء والثوم
 سعرات حرارية1004 تقدم مع االرز

69 اسكندر كباب

كباب كوشي باشي مشوي يقدم
 مع،على الخبز التركي المقطع
 واللبن،صلصة البندورة
 سعرات حرارية1158

69 اسكندر دونر

شرائح الشاورما المشوية تقدم
 مع،على الخبز التركي المقطع
 واللبن،صلصة البندورة
 سعرات حرارية1158

بيلين تافا لحم ضأن

 سعرات حرارية٩٧٦ 49 صغير
 سعرات حرارية١٩٥٢ 79 كبير
 متبل بالبهارات،لحم الضأن
 يق ّلى مع بصل وثوم،التركية
، فطر وجبنة، فليفلة،وطماطم
يغطى بعجينة ويخبز في طبق
فخار خاص

بيلين تافا دجاج

 سعرات حرارية١١٦٠ 44 صغير
 سعرات حرارية٢٣٢٠ 74 كبير
قطع من الدجاج متبلة بالبهارات
 تق ّلى مع بصل وثوم،التركية
، فليفلة فطر وجبنة،وطماطم
تغطى بعجينة وتخبز في طبق
فخار خاص

KIDS MENU 43

قائمة طعام األطفال
:اختيارك من

Choice of:
Mini Doner

Mini Döner Alıntılar
Homemade mini pita bread
stuffed with grilled doner,
served with French Fries and
coleslaw 835 Calories

Mini Burger Kebab

Mini Burger Kebabı
Homemade beef or chicken
burger kebab, served with
coleslaw and French fries
Kuzu 1094 Calories
Tavuk 751 Calories

Desserts

Choice of: Rice pudding
342 Calories
OR traditional milk custard
415 Calories
OR a scoop of ice cream
Vanilla 130 Calories
Chocolate 133 Calories
Strawberry 111 Calories

Lamb Belen Tava

43

باستا

Macaroni Pasta

Kremalı Makarna
Macaroni pasta served with
chicken in light creamy sauce
753 Calories

باستا المعكروني مع قطع
الدجاج وصلصة الكريمة
 سعرات حرارية753

ناغيت الدجاج

Chicken Nuggets

،قطع دجاج مقلية ومقرمشة
تقدم مع بطاطا مقلية
 سعرات حرارية867 والكوليسلو

Tavuk Nuggets
Homemade breaded chicken
nuggets served with coleslaw
and French fries 867 Calories

Drinks

Choice of: Fresh ayran
76 Calories
OR fresh juice
Orange 208 Calories

Plus
مع

المشروبات

لبن العيران:اختيارك من
 سعرات حرارية٧٦
أو العصير الطازج
 سعرات حرارية٢٠٨ برتقال

ميني شاورما اللحم

شرائح من لحم الشاورما بالخبز
تقدم مع البطاطا المقلية،العربي
 سعرات حرارية835 والكوليسلو

ميني برغر كباب

،كباب البرغراللحم او الدجاج
تقدم مع البطاطا المقلية
والكوليسلو
 سعرات حرارية1094 لحم
 سعرات حرارية751 دجاج

الحلويات

أرز بالحليب:اختيارك من
 سعرات حرارية٣٤٢
 سعرات حرارية٤١٥ أو مهلبية
أو سكوب من اآليس كريم
 سعرات حرارية١٣٠ فانيال
 سعرات حرارية١٣٣ شوكوالتة
 سعرات حرارية١١١ فراولة

Kids Menu

Some of our products may contain
nuts or traces of nuts. In case of
allergies please consult our team.
Pictures do not reflect actual
presentation.
All prices in Saudi Riyal. All prices are
inclusive of VAT.

الحلويات

DESSERTS
Baklawa with Ice
Cream** 39

Fıstıklı Havuç Dilimli Baklawa
Traditional Turkish Carrot
Sliced Baklava stuffed with ice
cream 771 Calories

Pistachio Katmer**
39

Grandma’s Katmer
Baked flaky pastry stuffed
with clotted cream, sugar,
and grounded pistachios and
served with ice cream
723 Calories

Rice Pudding 24

Sütlaç
Rice pudding 342 Calories

Muhallabiya 21

Muhallebi
Traditional milk custard
415 Calories

Pistachio Baklawa
19 2 Pcs. 421 Calories
36 4 Pcs. 761 Calories

Turkish Baklava
Rich, sweet dessert made of
layers of phyllo pastry and
filled with chopped pistachio,
served with ice cream

Pistachio Durum
Baklawa
23 2 Pcs. 391 Calories
41 4 Pcs. 667 Calories

Fıstıklı Dürüm
Layer of phyllo pastry, filled
and rolled with pistachio
powder, served with ice cream

Kunafe 32

Künefe
Homemade traditional Turkish
kunefe stuffed with cheese,
bathed in sugar syrup and
topped with ice cream or Kashta
Vanilla 1193 Calories
Kashta 1156 Calories

Ice Cream 29

Dondurma
Vanilla 130 Calories
Chocolate 133 Calories
Strawberry 111 Calories

بقالوة تركية

بقالوة مع االيس
39 **كريم

 سعرات حرارية421  قطعتين19
 سعرات حرارية761  قطع4 36
بقالوة تركية تقليدية مع
 تقدم مع ايس كريم،الفستق

بقالوة تركية تقليدية محشوة
بالفستق الحلبي و ايس كريم
 سعرات حرارية771

دوروم

39 **قطمير

 سعرات حرارية٣٩١  قطعتين23
 سعرات حرارية٦٦٧  قطع4 41
رقائق محشية بالفستق
 تقدم مع ايس كريم،المبروش

32 كنافة

كنافة محشوة بالجبنة تحتوي
 قشطة ٔاو ٓايس كريم,على قطر
 سعرات حرارية1193 فانيال
 سعرات حرارية١١٥٦ قشطة

رقائق مقرمشة محشية بالكريمة
 تقدم مع،والفستق المبروش
 سعرات حرارية٧٢٣ ايس كريم

24 ٔارز بالحليب

ٔارز بالحليب محمر بالفرن
 سعرات حرارية342

21 مهلبية

حليب مخفوق مع نشاء
مغطى بالفستق الحلبي
 سعرات حرارية415

29 دندورما

 سعرات حرارية130 فانيال
 سعرات حرارية133 شوكوالتة
 سعرات حرارية111 فراولة

Pistachio Durum Baklawa

 سعرة حرارية في2000 يحتاج البالغون إلى
 وقد تختلف االحتياجات،المتوسط يوميًا
الفردية من السعرات الحرارية من شخص
.آلخر
البيانات التغذوية اإلضافية متاحة عند
.الطلب

COLD

Ayran 11

Imported Water

Natural or with mint
76 Calories

12 Small 19 Large

Sparkling Water

Pomegranate 29

17 Small 24 Large

198 Calories

Local Water

Fresh Juices

6 Small 12 Large

Soft Drink 11

Coca Cola 143 Calories
Coca Diet 0 Calories
Fanta 143 Calories
Sprite 132 Calories

Cherry Sprite 16
292 Calories

Ice Tea

Lemon Peach 22 183 Calories
Passion Fruit 22 183 Calories

Cappuccino 19

Tea* 10 0 Calories

87 Calories

Turkish Coffee 14

Café Crème 19

75 Calories

87 Calories

Espresso 13 0 Calories
Double Espresso 18
0 Calories

Orange 24 208 Calories
Carrot 19 106 Calories
Carrot with Orange 21
168 Calories
Watermelon 19 205 Calories
Sweet Melon 19 212 Calories
Apple 24 195 Calories
Mango 24 215 Calories
Lemonade 19 307 Calories
Mint Lemonade 19
307 Calories
Strawberry 28 179 Calories
Grape Juice 26 345 Calories

Black Coffee 16
0 Calories

White Coffee 16
100Calories

،تحتوي بعض أطباقنا على مكسرات
لذلك ننصح باستشارة فريق عملنا بالنسبة
.لألشخاص الذين يعانون من الحساسية
.الصور ال تعبر عن طريقة التقديم الفعلية
 جميع.جميع األسعار بالريال السعودي
.األسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة

المشروبات

BEVERAGES

HOT
Pistachio Katmer

The daily amount for an average adult
is 2000 Calories. Requirements may
vary based on individual needs.
Additional nutritional data is available
upon request.

الباردة

11 لبن عيران

مياه مستوردة

29 رمان

 كبير٢٤  صغير17

عصائر طازجة

 كبير12  صغير6

 كبير١٩  صغير12

عادي ٔاو بالنعناع
 سعرات حرارية٧٦

مياه غازية

 سعرات حرارية198
 سعرات حرارية٢٠٨ 24 برتقال
 سعرات حرارية106 19 جزر
 سعرات حرارية168 ٢١ جزر وبرتقال
 سعرات حرارية205 19 بطيخ ٔاحمر
 سعرات حرارية212 19 شمام
 سعرات حرارية195 24 تفاح
 سعرات حرارية215 24 مانجو
 سعرات حرارية307 19 ليموناضة
19 ليموناضة بالنعناع
 سعرات حرارية307
 سعرات حرارية179 28 فراولة
26 عصير العنب
 سعرات حرارية345

مياه محلية

11 مشروبات غازية

 سعرات حرارية١٤٣ كوكا كوال
 سعرات حرارية٠ كوكا كوال دايت
 سعرات حرارية١٤٣ فانتا
 سعرات حرارية١٣٢ سبرايت

16 سبرايت مع كرز
 سعرات حرارية292

شاي مثلج

22 خوخ وليمون

 سعرات حرارية183
22 باشن فروت
 سعرات حرارية183

الساخنة

19 قهوة كابوتشينو
 سعرات حرارية87

 سعرات حرارية0

10 *شاي

19 قهوة بالحليب

14 قهوة تركية

16 قهوة سوداء

13 قهوة ٕاسبريسو

 سعرات حرارية87

 سعرات حرارية75

 سعرات حرارية0

16 قهوة بيضاء

 سعرات حرارية100

 سعرات حرارية0

قهوة ٕاسبريسو
18 مزدوجة

 سعرات حرارية0

* Excludes Turkish Tea served complimentary. Please ask our staff for more details.
. للمزيد من المعلومات الرجاء مراجعة أحد الموظفين.* شاي تركي يقدم مجانا

Kosebasi Delivers
ENJOY KOSEBASI
AT HOME WITH OUR
DELIVERY SERVICE
DIRECT DELIVERY

RESTAROSE
TAHLIAH
RAWDAH
KHOBAR
DAMMAM

+996 (11) 4101231
+996 (11) 2886418
+996 (12) 6112302
+966 (13) 8085180
+966 (13) 8020784

ALSO AVAILABLE ON

Bahrain

Kuwait

KSA

Qatar

@KosebasiArabia
www.kosebasiarabia.com

Oman

