


ANADOLU KAHVALTISI

ANADOLU KAHVALTISI

PEYNİR TABAĞI

Karadutlu beyaz peynir, Çeçil peyniri, tulum 
peyniri ,kaşar peyniri, ezine peyniri, tereya-
ğı, kaymak,Kayseri pastırması, siyah zeytin, 
yeşil zeytin, pancarlı zeytin,çeri domates,-
kurutulmuş domates, salatalık, tatlı taze 
biber, bahçe yeşillikleri, ceviz, kuru kayısı, 
böğürtlen reçeli,vişne reçeli,çilek reçeli,bal,-
sucuk ızgara,isteğe bağlı yumurta çeşitleri

Edam peynir, eski kaşar, isli çerkez, kekikli 
kaşar, füme dil peyniri, ezine peynir, rosbeef 
ve kuru meyveler ile  

129

49,90
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ÇITIR SEBZE SEPETİ

COMBO SEA FOOD

COMBO INTERNATIONAL

FISH & CHIPS

Çıtır panelenmiş mevsim sebzeleri 
özel el yapımı soslar ile

Çıtır karides, midye tava , kalamar, 
panelenmiş levrek, çıtır sebze ve 
soslar ile

Nachos, classic taco, chicken taco, 
arancini, çıtır kanat, çıtır sebze, Kaju 
baharatlı patates ve soslar ile

El yapımı baby patates , roka yaprak-
ları ve el yapımı tartar ve eksi krema 
sosu ile

29,90

95

89

46,50
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CLASSIC TACO QBIK TACO CHICKEN TACO
Kuru biberler ile tatlandırılmış  
dana kıyma,cheddar peynir, 
avokado sos,kişniş, taze limon  
ve taze yapım dip sosları ile.

Brisket tiftik parçacıkları, chili 
corne carne, cheddar peyniri, 
avokado sos, kişniş, taze limon 
ve taze yapım dip soslar ile.

Meksika baharatları ile 
tatlandırılmış  tavuk dilimleri, 
cheddar peyniri, avokado 
salsa, iceberg marul, kişniş, 
taze limon ve taze yapım  dip 
sosları ile.

TACO

42,90 46,90 38,90



BURGER

QBIK BURGER

BRISKET BURGER

BLACK BURGER

140 gr el yapımı burger eti, kremalı mantar, et füme, 
cheddar peyniri, ızgara soğan, fırında kurutulmuş 
çeri domates, bahçe domates, alman turşusu, ice-
berg marul , kokteyl sosu, baharatlı baby patates ile

120 gr brisket burger eti, barbekü sosu, iceberg 
marul, bahçe domates, ızgara soğan ,alman turşusu, 
kokteyl sosu, baharatlı patatesi ile 

140 gr burger eti, el yapımı siyah burger ekmeği,  
ızgara soğan, iceberg marul, bahçe domates ,alman 
turşusu, baharatlı patates ile 

44,90

47,90

42,90



ÇITIR TAVUK KANATLARI

ACILI TAVUK KANATLARI

BALLI TAVUK KANATLARI

43,90
45,90
47,90

Tavuk kanatlarımızın sunumunda; Izgarada 
mühürlenmiş tereyağlı mini tortilla ekmekleri 
,domates salsa ve  cheddar peynir sos, barbekü 
sosları ile servis edil Air.

ÇITIR TAVUK HOT DOG

CURRY WURST

38

48,90
Hot dog sosislerimizin sunumunda  el yapımı 
SAUERKRAUT ve tatlandırılmış kızarmış 
patates,  ballı hardal sosu, chipotle sosu, 
cheedar sos -, el yapımı sarımsaklı mayonez 
ile

A C I L I  TAV U K

C U R R Y  W U R S T

H O T  D O G



PHILLY CHEESE  STEAK  
SANDVIÇ

CLUB SANDVIÇ

FİT SANDVIÇ VEGETABLE
SANDVIÇ

GRILLED CHICHKEN 
SANDVIÇ

FÜME & CHEESE 
SANDVIÇ

4 PEYNİRLİ SANDVIÇ

Bonfile parçacıkları, karamelize soğan, icberg marul, 
cheddar peyniri ve el yapımı lays patates ile.

Krem peyniri, zeytin ezmesi, ızgara tavuk, 
dana jambon, tavuk jambon, dana salam, 
taze kaşar peyniri, haşlanmış yumurta, ye-
şillik, domates ve baharatlı patates ile.

Somon füme, avokado, Light beyaz pey-
nir,Light kaşar peynir, domates, salatalık, 
koyu yeşillikler ile 

Antipasti sebze, bahçe domates,  koyu 
yeşillik ve baharatlı patates ile.

Izgara tavuk dilimleri, marul, domates, mozeralla 
peyniri ve baharatlı dilim patates ile.

Roast beef,hindi but füme, krem peyniri, 
cheddar peyniri, kekikli füme kaşar peynir  
marul,  domates, salatalık ve  baharatlı 
patates ile.

Izgara hellim peynir, eski kaşar, çeçil peynir, krem 
peynir, ızgara patlıcan, közlenmiş biber ve baharatlı 
patates  ile. 

39,90

34,90

33,90

36,90

36,90 26,90

39,90
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DÖRT PEYNİRLİ

CHEEDAR - SUCUK

PASTIRMA- CHEEDAR

KAŞARLI

Taze kaşar peyniri, kaşkaval peyniri, 
cheddar peyniri, beyaz peynir ve baharatlı 
patates ile

Kangal sucuk, cheddar peyniri ve baharatlı 
patates ile

Kayseri pastırması, cheddar peyniri ve ba-
haratlı patates ile

Baharatlı patates ile

24,90

22,90

29,90

19,90

TOSTLAR



SEZAR

QBIK

SOMON

IZGARA TAVUK

Yedi kule marul yaprakları,iceberg marul, 
kuru domates, sezar sos, parmesan  peyni-
ri ve  grissini.

Izgara hellim peynir ,icberg marul,Yediku-
le marul, cherry domates, baby salatalık, 
avokado, yeşil elma  taze nane yaprakları 
ve limon  sosu ile.

Somon füme, mevsim yeşillikleri, kuru 
domates, kırmızı soğan, taze soğan, kapari 
çiçeği ve balzamik sosu ile.

Yedi kule marul, iceberg marul, ızgara ta-
vuk dilimleri, grissini ,parmesan peyniri ile.

37,90

39,90

42,90

39,90

Qbik
S A L ATA

Somon
S A L ATA

SALATALAR



San Sebastian Cheese Cake

Julia Bitter Çikolatalı

Alisa Badem Rüyası

Alisa Fıstık Rüyası

Oreolu Magnolya 

Dondurma Cup

Churros

26

24

28

30

24

17
24

TATLILAR
A L İ S A  B A D E M  R Ü YA S I




