
 QBIK PUB & BAR 

MENÜLER 

BAŞLANGIÇLAR 

FİSH AND CHİPS 

El yapımı  kızartılmış taze patatesi roka yaprakları ve el yapımı limonlu  mayones sosu 

 

MİDYE TAVA 

Cevizli tartar sosu ve koyu yeşillikleri  

ARANCİNİ PEYNİR TOPLARI 

Concasse sosu ve kızarmış fesleğen 

CLASSIC NACHOS 

Cheddar peynir sosu avakado parçacıkları meksika fasülyesi jalopone salsa ve taze kişniş yaprakları 

         TACOS  

CARNE ASADA 

Izgara Antrikot  parçacıkları  domates salsa avakado cheddar peyniri taze kişniş yaprakları taze limon 

ve taze yapım dip sosları 

DE POLLO 

Kuru biberleri  ile tatlandırılmış tavuk dilimleri  kaşkaval peyniri taze kişniş yaprakları avakado salsa 

taze limon  ve taze yapım dip sosları 

DE CAMORON 

Meksika baharatları ile tatlandırılmış  karidesleri  cheddar peyniri avakado salsa ıcberg marul taze 

kişniş yaprakları taze limon ve taze yapım  dip sosları 

           SUSHİ 

KIZARMIŞ  

Nori yosunu Japon pirinçi avakado karides  tava krem peyniri ve sosları 

ILIK SUSHİ 

Nori yosununa sarılı Japon pirinçi avakado somon balığı salatalık ve tobiko sosu  

 CALİFORNİA ROLL 

Nori Japon pirinçi  yengeç eti avakado salatalık tobiko  



DENİZ MAHSÜLLERİ FÜME TABAĞI 

El yapımı somon füme ,kuru balık füme,uskumru çiroz 

SEPETLER 

ÇITIR SEBZE SEPETİ 

Patlıcan ,kabak,havuç,karnabahar,biber,soğan,patates+soslar 

COMBO İNTERNATİONAL 

Nachos+taco+arancini+çıtır kanat+fish&cips+midye tava+ patates+soslar 

COMBO SEA FOOD 

Susamlı karides + Midye tava+kalamar+fish &cips+patates+çıtır sebze 

KOZMOPOLİT SEPET 

Çıtır kanat- Midye tava+mini taco+ Arancini + patates+çıtır sebe 

KALAMAR SEPETİ 

Cevizli tartar sosu ve koyu yeşillikleri 

         PATATES MENÜ 

KAJULU PATATES 

SPİCY PATATES 

CHEDDAR PEYNİR SOSLU PATATES 

EL YAPIMI  TAZE LAYS 

PAPATES MİX SEPET 

 

WİNGS  MENÜ 

ACILI TAVUK KANATLARI 

BALLI TAVUK KANATLARI 

KEMİKSİZ TAVUK KANATLARI  

PEYNİR DOLGULU TAVUK KANATLARI 

TİKA MASALA SOSLU  TAVUK KANATLARI  

Tavuk kanatlarımızın sunumunda Izgarada mühürlenmiş tereyağlı mini tortilla ekmekleri avakado 

salsa   domates salsa ve  cheddar peynir sosu verilmektedir 



 

           HOT DOG MENÜ 

 

CURRYWURST 

HOTDOG 

CHEEDAR CHEESE SOUCE  

Hot dog sosilerimizin sunumunda  el yapımı SAUERKRAUT ve Tatlandırılmış kızarmış patetesi            

ballı hardal sosu chıpotle sosu el yapımı sarımsaklı mayones verilmektedir 

 

BURGER MENÜ 

 

QBİK  BURGER 

160 gr El yapımı burger eti Kremalı mantar,et füme cheddar peyniri ızgara soğan fırında kurutulmuş 

çeri domates bahçe domates alman turşusu ıceberg marul , koktey sosu baharatlı patatesi ve mini 

salata 

STEAK BURGER 

140 gr Bonfile lokum dilimleri, cheddar peyniri ıceberg marul ızgara soğan bahçe domates alman 

turşusu  koktey sosu baharatlı patatesi ve mini salata 

BRİSKET BURGER 

120 gr Brisket burger eti barbekü sosu ıceberg marul bahçe domates ızgara soğan alman turşusu 

koktey sosu baharatlı patatesi ve mini salata 

BLACK BURGER 

120gr burger eti el yapımı siyah burger ekmeği  ızgara soğan ıceberg marul bahçe domates alman 

turşusu  baharatlı patatesi ve mini salata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOĞUK SANDVİCH 

CLUP SANDVICH 

Krem peyniri zeytin ezmesi ızgara tavuk dana janbon tavuk janbon dana salam taze kaşar peyniri 

haşlanmış yumurta yeşillik domates ve baharatlı patates 

FÜME & CHEESE SANDVIC 

Roast beef  dana füme krem peyniri  cheddar peyniri  kaşkaval peyniri  marul  domates salatalık        

ve  baharatlı patates 

FIT  SANDVICH 

Somon füme avakado taze mozerella peyniri  kaşkaval peyniri domates salatalık koyu yeşillik ve 

baharatlı patates 

VEGETABLE SANDVIC 

Antipasti sebze bahçe domates  koyu yeşillik  ve baharatlı patates 

SICAK SANDVICH 

  CHEESE&STEAK 

Bonfile parçacıkları kültür mantarı ıcberg marul taze mozerella peyniri ve baharatlı patates 

  GRILLED CHICKEN 

Izgara tavuk dilimleri marul domates mozeralla peyniri ve baharatlı patates 

  CHEESE   

 Izgara hellim peyniri krem peyniri ızgara patlıcan közlenmi biber mozerella peyiri  ve baharatlı 

patates             

                     TOST    

DÖRT PEYNİRLİ 

Taze kaşar peyniri kaşkaval peyniri cheddar peyniri beyaz peyniri ve baharatlı patates 

CHEDDAR-SUCUK 

Kangal sucuk cheddar peyniri ve baharatlı patates 

PASTIRMA-CHEDDAR 

Kayseri pastırması cheddar peyniri ve baharatlı patates 

KLASİK KAŞARLI  

Baharatlı patatesi ile 



                      KAHVALTI  

ANADOLU KAHVALTISI  

Karadutlu beyaz peynir kaşkaval peyniri tulum peyniri kaşar peyniri Ezine peyniri tereyağı 

kaymak  Kayseri pastırması siyah zeytin yeşil zeytin Hatay yeşil kırma zeytini  bahçe domates 

çeri domates salatalık tatlı taze biber koyu yeşillik ceviz kayısı gül reçeli incir reçeli tahin 

pekmez bal haşlanmış köy yumurtası sucuk ızgara soğanlı yumurta 

CONTINENTAL KAHVALTI 

Beyaz peynir taze kaşar peyniri dana janbon Macar salamı tereyağı bal çilek reçeli gül reçeli 

mevsim meyvesi haşlanmış yumurta  kuruvasan kızarmış tost ekmeği taze portakal suyu 

SALATA MENÜ 

SEZAR  SALATA 

Yedi kule marul yaprakları kuru domates sezar sos permasan ancuez  peyniri kroton ekmeği 

QBIK SALATA 

Gevrek peynir içerisinde Yedikule marul ıcberg marul çeri domates beybi salatalık avakado yeşil elma  

yağlı beyaz peynir taze nane yaprakları ve limon  sosu  

SOMON FÜME SALATA 

Somon füme,Mevsim yeşillikleri çeri domates kırmızı soğan taze soğan kapari çiçeği ve balsamik sosu 

IZGARA TAVUKLU SALATA 

Yedi kule marul ıceberg marul ızgara tavuk dilimleri kroton ekmeği Sezar sosu ve permasan peyniri  

 BİFTEKLİ SALATA 

Yedi kule marul ıceberg marul tavalanmış bonfile parçacıkları gümüş soğanı cheddar peyniri  

 

                      TATLI MENÜ 

CHEESECAKE 

BAKLAVA  

DİLİM PASTA 

MEDOVİK 

 

 


