
T H E  T U R K I S H  Q U A RT E R



Pide   |   Turkish style Pizza called  “Pee-Deh”  traditionally cooked in hot 
clay ovens topped with different ingredients 

Extras   |  Add eggs [5]

PIDE ISTANBUL  
Minced lamb/beef, Tomato, Turkish green pepper  

and Kashar cheese [40] 

PIDE BURSA 
Döner Kebab chicken or meat, charcoal grilled aubergine,  

tomato and Kashar Cheese [45]

PIDE AFYON
Beef  Sucuk, Turkish Carliston pepper,  
fresh tomato and Kashar cheese [43] 

PIDE KAYSERI 
Beef  Pastrami, Turkish Carliston pepper, fresh tomato,  

Kashar and Checil Cheese [39]

PIDE EZINE
Izmir Tulum, Checil and Kashar cheese, fresh tomato  

and Turkish green pepper [35] 

PIDE IZMIR 
Spinach, Feta and Kashar cheese [37] 

LAHMACUN 
Thin Turkish flat bread topped with mince meat,  

finely chopped vegetables and herbs [35]

PERDE PILAV 
Filo pastry filled with rice & chicken served with Cacik [55]  
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Döner Kebap   |   Originally invented in the 18th century by the 
Ottoman Empire where meat was grilled on a sword. This roasting meat dish 

stands out as an innovation in the history of  Turkish cuisine. 

DÖNER & MANGAL SANDWICHES  
Served with French Fries and Turkish Salad 

Bursa Döner Meat [45] | Chicken Döner [40] | Mixed Döner [50]

İnegöl Köfte [45] | Adana Kebab [45] | Chicken Shish Kebab  [40]  
 
 

All Turkish sandwiches are charcoal grilled and garnished with tomato, pickled red cabbage,  
pickled cucumber, lettuce, onion, special Misafer tomato sauce or yoghurt sauce.

All Ser ved with your choice of  rice |  Sehriyeli Pilavi  |  Bulgur  |  Dill & Peas rice

BURSA ISKENDER KEBAP 
Charcoal grilled mixed beef  and lamb Döner served on  

Pita Turkish bread with a special tomato sauce and yoghurt  [75] 

BURSA DÖNER KEBAP 
Charcoal grilled mixed beef  and lamb Döner  

served with your choice of  rice [69]

CHICKEN DÖNER KEBAP 
Sliced chicked Döner  

served with your choice of  rice [65] 

MIX DÖNER KEBAP 
Charcoal grilled mixed beef, lamb and chicken Döner  

served with your choice of  rice [79]

B U R S A  D Ö N E R  K E B A P
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EZOGELIN ÇORBA 
Trukish lentil, rice and bulgur soup [39]

YAYLA ÇORBASI 
Yoghurt and mint based soup [35]

KIZARTMA 
Zucchini & aubergine fries served with a yoghurt sauce [45]  

KARIDES GÜVEÇ 
Spicy shrimp & vegetable casserole topped with  
Turkish Kashar cheese served in a clay pot [49] 

SIGARA BÖREĞI 
Filo wrapped feta cheese with carrots & courgette [39]

BABAGANNUSH
Char-grilled aubergine salad [30]

FRIED BUTTERED CALAMARI [39]

SHAKSHUKA
 Spicy Turkish style shakshuka with aubergine, zucchini,  

pepper and tomato sauce [39]

CACIK
Turkish yoghurt and cucumber salad [25]

ACILI KANAT  
Chili grilled chicken wings [45]

HUMMUS
Turkish chickpea hummus with tahini [30]

S O U P S

M E Z Z E SEA BASS 
Charcoal grilled served with french fries [79] 

SAUMON GRILLÉ  
Charcoal grilled served with Bulgur [75]

CREVETTES GRILLÉES 
Charcoal grilled Gulf  Prawns served with dill & peas rice [79]

İNEGÖL KÖFTE 
Charcoal grilled Turkish meatballs created by Mustafa Efendi,  

in Bursa, in the late 19th century [59]

ADANA SHISH KOFTE 
Skewers of  succulent minced meat mounted on a wide-iron  

skewer and grilled over charcoal [59]

TURKISH SHISH KEBAB 
Marinated cubed of  lamb cooked over a wood fire bbq [65]

CHARCOAL MANGAL BBQ CHICKEN SHISH
Marinated grilled chicken cubes cooked over a wood fire bbq [58]

LAMB CUTLETS
Seasoned grilled lamb chops cooked over a wood fire bbq [75]

Mangal   |   A traditional Ottoman barbeque, both the apperatus  
and the event of  barbequing are referred to as Mangal.

Recommended with  |  Ayran or Salgam
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All Ser ved with your choice of  rice |  Sehriyeli Pilavi  |  Bulgur  |  Dill & Peas rice



MISAFFER PLATTER 
Shish chicken, İnegöl Köfte, lamb cubes 250gm [75] 

PASHA PLATTER 
Shich chicken, Adana kebab, lamb cubes 500gm [135]

SULTAN PLATTER 
Shish chicken, Adana kebab, lamb cubes, İnegöl Köfte,  

lamb chops 1000gm [245] 

RIBEYE STEAK 
Charcoal grilled Ribeye steak served with your choice of  pepper  

or mushroom sauce accompanied by French fries [85]

SEHRIYELI PILAV [15] 

BULGUR [15]

PILAV & PEAS [15]

FRENCH FRIES [15]

BREAD [10]
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Platters are ser ved with your choice of 
 Sheriye Pilavi | Bulgur  | or Dill & Peas rice



المســافر  مشــاوي 
طــاووق الدجــاج، كفتــة أنجــول وشــقف لحــم الضــأن ٢٥٠ جــرام  ]75[

الباشــا  مشــاوي 
طــاووق الدجــاج، كفتــة أضنــة وشــقف لحــم الضــأن ٥٠٠ جــرام  ]135[

الســلطان   مشــاوي 
يــش الضــأن ١٠٠٠ جــرام  ]245[ طــاووق الدجــاج، كفتــة أضنــة وشــقف لحــم الضــان ور

كــوت ينتر  إ
يــب إي ســتيك مشــوي علــى الفحــم يقــدم مــع صلصلــة الفطــر    ر

أو الفلفــل والبطاطــا المقليــة ]85[

]15[ ية  بالشــعير  أرز 

 برغــل ]15[

يــاء ]15[   أرز مــع الشــبت والباز

]15[ المقليــة   البطاطــا 

]10[ الخبــز 
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طلبــات فرعيــة
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مختــارات المنقــد مــن المطبــخ التركــي تقــدم مــع اختيــارك لواحــد مــن تشــكيلة األرز 
ية |  برغــل  |  أرز مــع الشــبت والبــازالء تشــمل التشــكيلة: أرز بالشــعير



 حســاء عــروس اإليــزو
 شــوربة العــدس، البرغــل واألرز ]39[

 يايــا
حســاء األرز واللبــن الرائـِـب ]35[

رتمــا  كزا
 شــرائح الباذنجــان والكوســا المقليــة تقــدم مــع صلصــة الــروب ]45[

يــدس غوفيــك  قر
يــدس مطهــو مــع الطماطــم، الفلفــل، الفطــر واألعشــاب طاجــن القر

المنســمة وجبنــة القشــقوان  ]49[

يــك بور
رقائــق فطيــرة الجــاش مــع الجبــن، الجــزر والكوســا  ]39[

بــا غنــوج  با
 متبــل الباذنجــان التركــي ]30[

]39[ مقلــي   كلمــاري 

الباذنجــان  شكشــوكة 
شكشــوكة الباذنجــان، الكوســا والفلفــل الحلــو مــع صلصــة الطماطــم 

يقــة التركيــة  ]39[  علــى الطر

جيــك  جا
بــادي ]25[  ســلطة الخيــار والز

نــات كا  إجيلــي 
 أجنحــة الدجــاج المتبلــة والمشــوية علــى الفحــم ]45[

حّمــص
يقــة التركيــة ]30[ حّمــص بالطحينــة علــى الطر
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اإلبراميــس أو  المشــوي  القــاروس   ســمك 
  مشــوي علــى الفحــم ويقــدم مــع البطاطــا المقليــة ]79[

المشــوي    الســالمون   فيليــه 
 مشــوي علــى الفحــم يقــدم مــع البرغــل ]75[

 روبيــان مشــوي   
 مشــوي علــى الفحــم يقــدم مــع آرز الشــبت والبــازالء ]79[

أنجــول   كفتــة 
كفتــة أقــراص لحــم البقــر والضــأن المفــروم مــع التوابــل التركيــة

 مشــوية علــى الفحــم ]59[
 

أضنــة   كفتــة 
مــن عاصمــة الكبــاب شــيش كفتــة لحــم البقــر والضــان مــع التوابــل التركيــة

مشــوي علــى الفحــم  ]59[ 

 شــيش لحــم الضــان
ســيخ قطــع لحــم الضــأن مشــوي علــى الفحــم ]65[ 

 شــيش الدجــاج
 شــيش طــاووق الدجــاج مشــوي علــى الفحــم  ]58[

يش  ر
يــش مشــوية علــى الفحــم ]75[ ر

 يقتــرح تنــاول المشــاوي التركيــة مــع لبــن عيــران أو شــراب الكــرز األحمــر
 أو اللفــت التركــي الشــهير
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 المنجــل الحســاء و الشــوربة

المقبــات

 المنجــل   |  ويشــار إىل الشــواية التقليديــة أوتامــان، وكا مــن جهــاز وحالــة 
الشــواء باســم المنجــل.

تقــدم مشــاوي المنجــل التركيــة مــع اختيــارك لواحــد مــن تشــكيلة األرز 
ية |  برغــل  |  أرز مــع الشــبت والبــازالء تشــمل التشــكيلة:  أرز بالشــعير



والمنجــل الدونــر   ساندويتشــات 
تقــدم مــع البطاطــا المقليــة والســلطة التركيــة

بورصــة دونــر كبــاب  ]45[  | دجــاج دونــر كبــاب  ]40[ | دونــر كبــاب مشــكل   ]50[
 كفتــة انجــول  ]45[  | كفتــة أضنــة  ]45[ | شــيش الدجــاج   ]40[

حشــوة الساندويتشــات تشــمل: الطماطــم، الخــس، البصــل، ومخلــل الخيــار والملفــوف األحمــر
 مــع اختيــارك لصلصــة الطماطــم أو اللبــن الرائـِـب و تقــدم مــع الخبــز التركــي

بورصــة اســكندر كبــاب
لحــم البقــر والضــأن المشــوي علــى الفحــم يقــدم مــع خبــز البيتــا

بــادي ]75[ وصلصــة الطماطــم والز

بورصــة دونــر كبــاب
لحــم البقــر والضــأن المشــوي علــى الفحــم يقــدم مــع األرز ]69[

 دجــاج دونــر كبــاب
دونــر الدجــاج يقــدم مــع األرز التركــي  ]65[

 دونــر كبــاب مشــكل
لحــم البقــر والضــأن المشــوي علــى الفحــم يقــدم مــع األرز  ]79[
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دونــر كباب
دونــر كبــاب   |  اختــرع يف األصــل يف القــرن الثامــن عشــر مــن قبــل 

يــة العثمانيــة حيــث كان يشــوى اللحــم علــى الســيف. اإلمبراطور
يــخ المطبــخ التركــي. ويعتبــر هــذا الطبــق ابتــكار يف تار

مختــارات المنقــد مــن المطبــخ التركــي تقــدم مــع اختيــار واحــد مــن تشــكيلة األرز 
ية |  برغــل  |  أرز مــع الشــبت والبــازالء تشــمل التشــكيلة:  أرز بالشــعير



يقــة التركيــة و ُتســمى “بيــدا” و ُتطهــى تقليديـًـا يف أفــران طينيــة بيــدا   |   بيتــزا علــى الطر

 للبيــض إضــف ]5[

اســطنبول  بيــدا 
فطيــرة البيــدا مــع اللحــم المفــروم، الطماطــم والجبنــة التركيــة ]40[

 بيــدا بورصــة
فطيــرة البيــدا مــع دونــا كبــاب اللحــم أو الدجــاج، الباذنجــان، الطماطــم والجبنــة التركيــة ]45[

 بيــدا أفيــون
فطيــرة البيــدا مــع الســجق، الفلفــل التركــي، الطماطــم والجبنــة التركيــة ]43[

 بيــدا قيصــري
فطيــرة البيــدا مــع الباســترما، الفلفــل التركــي، الطماطــم والجبنــة التركيــة ]39[

ينــي يز  بيــدا 
فطيــرة البيــدا مــع األجبــان التركيــة ]35[

 بيــدا إزميــر
 فطيــرة البيــدا مــع الســبانخ والجبنــة التركيــة ]37[

بعجيــن  لحــم 
يقــة التركيــة ]35[ لحــم بعجيــن علــى الطر

 بيــردا بيــاف
فطيــرة الفيلــو محشــية بــاألرز والدجــاج تقــدم مــع جاجيــك ]55[
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مــن الفرن



المتوســط  األبيــض  البحــر  ثــر بمنطقــة شــرق  لــم، وهــو متأ العا بــخ حــول  المطا أقــدم وأعــرق  التركــي مــن  المطبــخ 
الغــرب،  نافــذة تركيــا علــى حضــارات وثقافــات  بيــة واآلســيوية،  القــارة األور بيــن  يــد  الفر ً لموقــع تركيــا  نظــرا

المطبــخ  بــخ عديــدة مثــل:  المبتكــر مــن مطا الطعــام  باإلضافــة إىل ذلــك تعــد تركيــا جامعــة لعــدد مــن أصنــاف 
التركــي ذات  المطبــخ  إنشــاء  الفضــل يف  لــه  العــريب، األرمنــي، والعــرايق. كل ذلــك كان  الهنــدي،  الفارســي،  الكــردي، 

عــام. لمــدة ســتمائة  المتوســط  األبيــض  البحــر  الدولــة علــى شــرق  تلــك  العثمــاين بســبب ســيطرة  بــع  الطا

باهتمامــه  يتميــز  كمــا  والكبــاب،  والطواجــن  المعجنــات  يف  باالبتــكار  التركــي  المطبــخ   اتصــف 
والمتوارثــة المقتبســة  القديمــة  بــاألكات 

مســــــــــــافر




