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Kahvaltı servisimiz hafta içi saat 12:00 - hafta sonu 16:00'da sona ermektedir.
Breakfast ends at 12:00 on weekdays, 16:00 on weekends.

Sahanda Sucuk  ** tereyağında pişirilmiş
pan-fried turkish sausage

Sahanda Bratwurst Sosis ** tereyağında pişirilmiş  
pan-fried bratwurst sausage

Fındık Ezmesi 
Özel Giresun Çifte Kavrulmuş   
special Giresun double roasted hazelnut paste

%75 oranında fındık içerir. 
75% made of nuts

Yer Fıstığı Ezmesi %100 Şekersiz  
sugar free 100% peanut butter

%100 oranında fıstık içerir! 
100% made of peanut

Tahin Pekmez 
Odun Ateşinde Çifte Kavrulmuş 
molasses with tahini double roasted in wood fire

Tahinimiz, Osmaniye ve Manavgat’ta yetiştirilen 
susamlarla, Konya’da odun ateşinde çifte kavrulmuş 
olarak üretilmektedir. 
The tahini that we use is made of sesame from 
Osmaniye and Manavgat, and is double roasted in 
woodfire in Konya.

Avokado Püresi
avocado puree

Muhammara Beyaz Fırın Yapımı  
muhammara made by beyaz fırın

acı hatay biberi, közlenmiş kırmızı biber, 
ceviz, ekmek içi
chili Hatay pepper, roasted capia pepper, 
walnut, crumb

• fındık ezmesi
özel Giresun 
çifte kavrulmuş

avokado • 
   püresi    

sahanda • 
bratwurst 
sosis    

sahanda • 
sucuk

muhammara •

tahin pekmez •
odun ateşinde
çifte kavrulmuş

• yer fıstığı 
ezmesi
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Kahvaltı Tahtası - 2 kişilik 
breakfast board-for 2 people  

ezine peyniri, Kars eski kaşarı, dil peyniri, çeçil peyniri, labne peyniri, 
antrikot füme, zeytin, bal, tereyağı, şeker ilavesiz vişne reçeli, havuç, alabaş, 
kokteyl domates, salatalık, köy biberi, maydonoz, limon, kuru kayısı, 
karabuğdaylı ve kuruyemişli fit gevrek, taze meyveler -2 bardak çay

ezine cheese, aged Kars kasseri, string cheese, civil cheese, labneh cheese, 
smoked entrecote, olive, honey, butter, sugar free cherry jam, carrot, kohlrabi,
cherry tomatoes, cucumber, green pepper, parsley, lemon, dried apricots, 
fit cereal with buckwheat and nuts, fresh fruits  - 2 glasses of tea

kars eski kaşarı, çeçil peyniri, KOÇULU PEYNİRCİLİK
zeytin, sızma zeytinyağı, SELME ZEYTİNCİLİK
vişne reçeli, ANTALYA REÇELCİSİ
karabuğday, PİNOA

susam sesamelaktoz lactose

sert kabuklu meyveler fındık, ceviz, kuruyemiş nuts yerfıstığı peanut

ALERJEN MADDE/ÜRÜN ADI
name of the allergen substance or product

tahin, KALAYCIOĞLU

avokado, TROPİKAL TÜRKİYE



Poğaça Sepeti 
pastry basket

siyez unlu poğaça, açma, simit
pastry with einkorn flour, savory bun and   
Turkish bagels

Bal Kaymak 
honey, clotted cream 

Bal honey

 

 

Çilek ya da vişne reçeli
strawberry or cherry jam

 Reçel Çeşitleri
jam selection

 çeçil peyniri
 civil cheese

 isli çerkez peyniri
 circassian smoked cheese

 kars eski kaşarı
 aged Kars kasseri

Taze Süt Loru 
Beyaz Fırın Yapımı 
fresh milk curd made by beyaz fırın

	

Zeytin Tabağı 
olives platter 

siyah ve yeşil zeytin
black, green olives

Hatay Kırma Zeytini (Halhali)  
Zahterli Cevizli  
crushed Hatay olives with powdered 
thyme and walnut (halhali)

sızma zeytinyağı, nar ve nar ekşisi 
ile servis edilir. 
served with extra virgin olive oil, 
pomegranade and pomegranade sauce

Ezine peynirinin salamura işlemi sırasında 
çiğ yumurta kullanılmamıştır. Yumurta alerjisi 
olanlar için güvenlidir. 
during the brining process of Ezine cheese, 
raw eggs are not used. It is secure for those who 
are allergic to egg.

Peynir Çeşitleri cheese selection 
 

	 dil peyniri
 string cheese

 hellim peyniri
 halloumi cheese

 tulum peyniri
 tulum cheese 

ezine peyniri  
traditional turkish feta cheese
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çeçil peyniri, isli çerkez peyniri, 
kars eski kaşarı, 
KOÇULU PEYNİRCİLİK

çilek reçeli, vişne reçeli, ANTALYA REÇELCİSİ

— Kars Eski Kaşarı, çeçil peyniri, Malakan peyniri, 
Kars gravyeri, isli Çerkes peyniri, gorcola peyniri, Kars 
Unu 

Koçulu Peynircilik, İlhan Koçulu’nun önderliğinde, Kars’ın 

30’a yakın yerel peynirinin 16’sını yeniden üretime ka-

zandırdı. Kars’ın yaylalarında yetişen bin beş yüzden 

fazla bitki çeşidi ile beslenen yerel cins hayvanların 

sütlerinden, doğal koşullarla elde edilen peynirleri biz 

de kahvaltılarımızda ve pizzalarımızda sizlere sunuyoruz. 

Peynirler ile birlikte Kars'ın temiz topraklarında yetişen 

Kırik Köse Buğdayı, Kafkas Kırmızı Buğdayı ve Çıldır 

Kırmızı Buğdayı'ndan elde edilen ve pizzalarımızı hazır-

ladığımız unu da İlhan Koçulu aracılığıyla alıyoruz. 

Kars Eski Kaşarı 
Kars Gravyeri olarak da bilinen Kars Eski Kaşarı, sarı renk- 

te, kabuklu, yarı sert, parlak ve delikli içiyle aromatik bir 

lezzete sahiptir. Avrupa'da dağ peynirleri olarak tanım-

lanan gruba girer. 

Anadolu’nun bu özel peyniri 1800 m rakımın üzerindeki 

yaylalarda, mera bitkileri ile beslenen Zavot ve Monto-

fon inek ırklarının taze sütüyle sadece şirden maya ve 

tuz eklenerek yapılır.

İsli Çerkez Peyniri 
%100 inek sütünden elde edilen İsli Çerkez Peyniri, 

meşe ve kayın talaşı ile ortalama 2 gün boyunca 

fırınlanarak islenmektedir.

Çeçil Peyniri 
Kafkas kökenli Çeçil Peyniri, Gürcistan, Ermenistan, 

Azerbaycan ve Erzurum - Kars bölgelerinde yağsız inek 

ve koyun sütünden üretilmektedir.

KOÇULU PEYNİRCİLİK

ANTALYA REÇELCİSİ
Nutella
nutella

Söğüş Tabağı 
cold cuts platter 

havuç, alabaş, kiraz domates, salatalık,  
köy biberi, maydanoz, limon
carrots, kohlrabi, cherry tomatoes, cucumber, 
green pepper, parsley, lemon

Kahvaltı Salatası 
breakfast salad

kiraz domates, salatalık, kapya biber,   
beyaz fırın yapımı taze süt loru, 
maydanoz, ceviz, zeytinyağı ve çörek otu
cherry tomatoes, cucumber, capia peppers,   
fresh milk curd made by beyaz fırın, parsley,   
walnut, olive oil and black seeds

sızma zeytinyağı, SELME ZEYTİNCİLİK
hatay kırma zeytini, ANTAKYA BAKKALI
nar ekşisi, PUNICA

zeytin, zeytinyağı, SELME ZEYTİNCİLİK

sızma zeytinyağı, SELME ZEYTİNCİLİK

Börek Tahtası 
pastry platter  

peynirli su böreği, kıymalı kol böreği,  
ev böreği çeşitleri  
(patatesli, kıymalı, peynirli)
filo dough pastry with cheese, rolled pastry   
with minced meat, assorted home-made   
pastry (w/ potato, cheese, minced meat)

siyez unu, SİYEZ EVİ

susam sesamelaktoz lactose gluten gluten yumurta egg

sert kabuklu meyveler fındık, ceviz, kuruyemiş nutssoya soybean

ALERJEN MADDE/ÜRÜN ADI
name of the allergen substance or product

— vişne reçeli, çilek reçeli (şeker ilavesiz) 

Şeker ilavesiz, meyve ile tatlandırılmış, %65 meyve ora-

nına sahip çilek ve vişne reçelimizi Antalya Reçelci-

si’nden alıyoruz.  

Antalya Reçelcisi, 1989 yılından beri Antalya’da, ku-

rucusu Numan Kocaacar’ın, şehrinin yöresel lezzet-

lerini ev yapımı tadında üretmek gayesiyle çıktığı yol-

culuğunda, bayrağı devralan çocukları ve dostları ile 

butik üretim anlayışını devam ettiren bir aile şirketidir.

Anadolu’nun toprak ve iklim yapısı ile en lezzetli meyve 

ve sebzelerinin üretildiği bölgelerdeki iyi tarım pren-

sibi ile üretim sağlayan çiftçilerinden sofralık kalitede 

ürün tedariği sağlayarak, geleneksel üretim reçetelerini 

modern üretim altyapısıyla birleştiriyor.  

"İyi ürün, iyi hammadde ve doğru üretim tekniklerin-

den oluşur." ilkesinden yola çıkan firma, yüksek meyve 

oranlı ve temiz içerikli ürün üretmeyi hedefleyerek, yöre-

sel damak tadını yenilikçi ürün çeşitliliği ile günümüzle 

buluşturuyor. 

Yerel ürün ve üreticiyi destekleyen Beyaz Fırın'ın 
ürün yaratırken nelerden ilham aldığını Nathalie 
Stoyanof Suda'dan dinlemek için QR kodu 
okutun.  

Beyaz Fırın 
Yerel Ürünlerden İlham Alıyor

Beyaz Fırın’la Ruhunu Doyur!
Radyo Voyage’ın Beyaz Fırın için hazırladığı
listemizi Spotify’dan dinlemek için kodu taratın.

Kahvaltı servisimiz hafta içi saat 12:00 - hafta sonu 16:00'da sona ermektedir.
Breakfast ends at 12:00 on weekdays, 16:00 on weekends.



 Fit Tabak 
 fit plate

 1 adet haşlanmış yumurta, beyaz fırın yapımı taze süt loru, çiya tohumu,
 maydanoz, roka, turp, yer fıstığı ezmesi, muz, portakal, hatay kırma zeytin,   
 kinoalı gevrek
 1 boiled egg, fresh milk curd made by beyaz fırın, chia seeds, parsley, arugula, radish,   
 peanut butter, banana, orange, crushed Hatay olives, quinoa crisp

kinoa gevreği yumurta içermemektedir. 
quinoa flakes do not contain egg.

yer fıstığı ezmesi, %100 oranında fıstık içerir! 
peanut butter, 100% made of peanut!

kalori calories
k.hidrat carbs 

protein protein 
yağ fat

673 kcal 
40,9 g 

28,9 g 
43,7 g 

Fit Tabak 415 g

kalori calories

k.hidrat carbs 

protein protein 
yağ fat

544 kcal 
78,5 g 
18,3 g 
17,4 g 

Granola 429 g

Karabuğdaylı Granola
Beyaz Fırın Yapımı
granola with buckwheat made by Beyaz Fırın 

beyaz fırın yapımı şeker ilavesiz, hurma suyu ve  
muz ile tatlandırılmış karabuğdaylı granola, çilek, 
muz, kivi, çiya tohumu, yoğurt
sugar free buckwheat granola made by beyaz fırın, 
sweetened with date juice and banana, strawberry, 
banana, kiwi, chia seeds, yoghurt 

Karabuğdaylı granolamız gluten 
içermemektedir. Ancak üretim şartları 
gereği gluten çapraz bulaşma riski 
bulunmaktadır.
buckwheat granola can be 
an option for your gluten-free 
product preferences. Due to the 
manufacturing process, there is a risk 
of gluten cross-contamination.

kalori calories

k.hidrat carbs 

protein protein 
yağ fat

596 kcal 

77,9 g 

18,3 g 

23,5 g 

Karabuğdaylı Granola 555 g
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hurma suyu ve muz ile tatlandırılmıştır
sweetened with date juice and banana

bal ve muz ile tatlandırılmıştır
sweetened with honey and banana

Granola Beyaz Fırın Yapımı
granola made by beyaz fırın

beyaz fırın yapımı şeker ilavesiz, bal ve muz ile  
tatlandırılmış granola, çilek, muz, kivi, çiya 
tohumu, yoğurt
sugar free granola, sweetened with honey and banana, 
made by beyaz fırın, strawberry, banana, kiwi, 
chia seeds, yoghurt 

granolalarımızı paketli olarak
mağazalarımızdan satın alabilirsiniz.
you may purchase beyaz fırın's granolas from our stores.

 Sporcu Omleti 
 athelete omelette

 filizlendirilmiş mercimek, çiya tohumu, maydanoz, beyaz  
 fırın yapımı taze süt loru, 1 adet yumurta, 2 adet yumurta  
 beyazı, avokado, mevsim meyveleri
 germinated speckled lentil, chia seeds, parsley, fresh milk  curd  
 made by beyaz fırın, 1 egg, 2 egg whites, avocado, fruits in season

filizlendirilmiş mercimek 
filizlendirme tekniği 5000 yıllık bir gelenek. 
micro hercules are 5000 years old tradition.

* yüksek protein ve mineral high protein and minerals
* düşük kalori low calories

kalori calories 
k.hidrat carbs

protein protein 
yağ fat 

555 kcal 
30,8 g 

33,2 g 
33,2 g 

Sporcu Omleti 318 g

laktoz lactose gluten gluten yumurta egg arı poleni bee's pollen

sert kabuklu meyveler fındık, ceviz, kuruyemiş nuts yerfıstığı peanut

ALERJEN MADDE/ÜRÜN ADI
name of the allergen substance or product

kalori calories 
k.hidrat carbs

protein protein 
yağ fat 

589 kcal 
67,9 g 

21,1 g 
25,9 g 

Porridge 525 g

Porridge (Ilık Yulaf Lapası) 
porridge (warm gruel)

yulaf, organik %100 hindistan cevizi sütü, muz, 
siyah üzüm, nar, yer fıstığı ezmesi, frambuaz püresi, 
çiya tohumu, arı poleni
oats, organic 100% coconut milk, bananas, red grapes,    
pomegranates, peanut butter, mashed raspberries, chia 
seeds and bee’s pollen 

frambuaz, FRAM-MEY

karabuğday, PİNOA

avokado, TROPİKAL TÜRKİYE

beyaz kinoa, PİNOA
hatay kırma zeytini, ANTAKYA BAKKALI

— beyaz kinoa, karabuğday

Pinoa, oğlunun doğumu ile mesleğine ara veren avukat 

bir annenin aile arazilerinde, Şanlıurfa’da Göbeklitepe 

ve Karahantepe arasında kalan verimli ve binlerce yıldır 

tarım için kullanılan topraklarda, organik kinoa ekim 

denemeleri ile doğmuş bir markadır. 

İthal edilen gıdaların kendi tohumlarını üretebilecek şekil-

de kimyasalsız ve suni katkısız bir şekilde yetiştirilmesi 

amacıyla adım attığı tarım dünyasında, anavatanı 

olduğumuz tohumların yok oluşunu görüp, eski tür 

mercimek, nohut ve Karacadağ pirinci yetiştirmeye de 

başlayan marka, Mardin, Diyarbakır ve Tokat illerini de 

üretim sahasına katarak yolculuğuna devam etmektedir. 

Bugün 13 ürün başlığına çıkan, ilk günkü üretim ve hasat 

kriterlerinden ödün vermeyen Pinoa, ülkemizin tarihinde 

gömülü olan tohumları ve bereketli toprakları, katkısız 

süreçlerde buluşturmak için çalışmalarını heyecan ve 

gururla sürdürmektedir. Pinoa’nın, özellikle doğu toprak-

larında, bir kadın hukukçu kimliği ile üretim yapmasındaki 

önemli hedeflerinden biri de, bölgedeki hemcinslerinin 

aydınlanmasına yardımcı olmaktır.

PİNOA



 Sahanda Yumurta
 sunny side up eggs
 
 sade
 plain

 beyaz peynirli
 feta cheese

 kaşar peynirli
 kasseri cheese

 sucuklu
 turkish sausage

Antrikot Fümeli, Yumurtalı Burrito 
egg burrito with smoked entrecote  

sorgül unlu domates salçalı lavaş, antrikot 
füme, yumurta, dil peyniri, avokado püresi,
yeşil köy biberi, domates, cheddar peyniri, 
maskolin, alabaş
lavash made with sorgul wheat flour and tomato 
paste, smoked entrecote, egg, string cheese, 
avocado puree, green village pepper, tomato, 
cheddar cheese, mesclun, kohlrabi

Yumurtalarımız tereyağı ile yapılmaktadır.
Eggs are cooked with butter.

çırpılmış yumurtalar beyaz fırın yapımı 
kızarmış ekşi mayalı ekmek üzerinde ve 
mevsim meyveleri ile servis edilir. 
scrambled eggs are served on toasted 
sourdough bread made by beyaz fırın, 
with fruits in season.

Çırpılmış Yumurta
scrambled eggs

3 yumurta ile yapılır
made with 3 eggs 

 sade
 plain

	 taze baharatlı, beyaz peynirli
 fresh spices, feta cheese

 3 peynirli
 beyaz peynir, kaşar peyniri, 
 cheddar peyniri
 3 cheeses; feta cheese, kasseri cheese, 
 cheddar cheese
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sorgül unu, YAŞAYAN TOPRAK YEREL TOHUM PROJESİ
domates salçası, ANTAKYA BAKKALI
avokado, TROPİKAL TÜRKİYE

— sorgül unu

“Kırmızı Gül”ün Hikayesi 
Şef Ebru Baybara Demir tarafından 2017 yılında 

Topraktan Tabağa: Yaşayan Toprak Yerel Tohum projesi 

kapsamında yeniden canlandırılan Sorgül Buğdayı 

bugün, toprak sahibinden çiftçisine fayda sağlayan bir 

sosyal gastronomi hareketi haline dönüştü. 

Projenin ilk yılında bölgede yaşayan 70 kadına verilen 

“İyi Tarım Uygulamaları Eğitimi”nin ardından 10 dönüme 

ekilen 2 ton tohum ile başlayan Sorgül’ün hikayesi, 3 yılın 

ardından 17 gönüllü toprak sahibi, istihdam edilen 360 

çiftçi ve 1400 dönüm değerine ulaştı. 

Kırmızı gül anlamına gelen Sorgül, Mezopotamya’nın en 

eski buğdaylarından biri olarak bugün yeniden sof-

ralarımızda yer bulurken susuz, gübresiz ve düşük enerji 

ihtiyacı ile gelecek nesillerin iyi gıdaya erişimine de katkı 

sağlıyor.

YAŞAYAN TOPRAK 
YEREL TOHUM PROJESİ

— domates salçası, kurutulmuş domates, Hatay kırma 

zeytini, zahter

Antakya Bakkalı, (Akdeniz Hatay Sofrası) 7 kadın üretici 

ve 49 ürün ile bir proje olarak başlamıştır. Bu proje ile 

1300 km ötede, mevsimsel şartlar göz önünde bulun-

durularak; geleneksel yöntemlerle, katkı maddesi kullan-

madan ve lezzetini kaybetmeden raf ömrünü uzatacak 

üretim tekniklerini kullanarak geleneksel ürünler üretil-

mektedir.

 

Bu projede yer alan tüm kadın üreticiler, eski dönem-

lerde sıkça kullanılan, kendi büyüklerinden öğrendikleri 

geleneksel yöntemleri uygulamaktadırlar. Beyaz Fırın 

menüsünde yer alan ürünler üzerinden anlatmak gere-

kirse, kurutulmuş domates ve zahter yapımında gölgede 

veya güneşte kurutma tekniği; halhali kırma zeytin 

yapımında zeytinyağı-tuz ile salamura yöntemi; domates 

salçası yapımında ise kısık ateşte pişirme yöntemi 

kullanmaktadırlar.

Bu üç farklı geleneksel yöntem ile ürünün tazeliğini boz-

madan, uzun bir süre saklanmasını sağlamaktadırlar.

ANTAKYA BAKKALI

laktoz lactose gluten gluten yumurta egg

sert kabuklu meyveler fındık, ceviz, kuruyemiş nuts

ALERJEN MADDE/ÜRÜN ADI
name of the allergen substance or product

 Menemen menemen

 3 yumurta ile yapılır made with 3 eggs
 
 sade
 plain

 beyaz peynirli
 feta cheese

 kaşar peynirli
 kasseri cheese

 keçi peynirli, cevizli, otlu
 goat cheese, walnut, herbs

 sucuklu
 turkish sausage

Yumurta içeren tüm 
ürünlerimizde free range 
yumurta kullanılmaktadır.
We use free range eggs in 
all the dishes containing 

eggs.

Menemenlerimizin domates sosları yaz 
domatesleri kullanılarak hazırlanmaktadır.
Tomato sauces of our menemens are 
prepared with summer tomatoes.

domates sosları!

yaz domatesleri, FRAM-MEY

Türkiye'de Bir İlk! 
Beyaz Fırın Free Range 
Yumurta Kullanımına Başladı.
Bu önemli gelişmenin hikayesini 
Nathalie Stoyanof Suda'dan dinlemek için 
QR kodu okutun.



Croissant Florentine
croissant florentine

çırpılmış yumurta, kızarmış dana jambon,  
sotelenmiş istiridye, kültür, kestane mantarı, 
croissant, kiraz domates
scrambled eggs, fried jambon, sauteed chestnut 
mushroom, cultivated mushroom, oyster mushroom, 
croissant, cherry tomatoes

croissant'larımız tereyağı ile yapılmıştır. 
croissants are baked with butter.

Croque Madame
croque madame  

beyaz fırın yapımı ekşi mayalı ekmek üzerine dana 
jambon, kaşar peyniri, beşamel sos, göz yumurta, 
mevsim meyveleri
beef jambon, kasseri cheese, sunny side up egg on sour-
dough bread made by beyaz fırın with bechamel sauce, 
served with fruits in season

Kahvaltı Tavası
breakfast pan  

kızarmış hellim peyniri, beyaz fırın yapımı ekşi mayalı ekmek üzerinde göz yumurta, kızarmış 
dana jambon, sotelenmiş istiridye, kültür ve kestane mantarı, kiraz domates, avokado
grilled halloumi cheese, sunny side up egg on toasted sourdough bread made by beyaz fırın, 
grilled jambon, sauteed chestnut mushrooms, cultivated mushrooms, oyster mushrooms, 
cherry tomatoes, avocado
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Yumurtalı Ekmek 
eggy bread

maydanozlu, taze soğanlı, beyaz peynirli, beyaz 
fırın yapımı ekşi mayalı kızarmış yumurtalı ekmek, beyaz 
peynir, çilek reçeli, muhammara, roka, alabaş, limon 
fried eggy bread made with sourdough bread made by beyaz fırın, 
white cheese, green onion and parsley, white cheese, strawberry 
jam, muhammara, arugula, kohlrabi, lemon

çilek reçeli, ANTALYA REÇELCİSİ

laktoz lactose gluten gluten yumurta egg

sert kabuklu meyveler fındık, ceviz, kuruyemiş nuts

ALERJEN MADDE/ÜRÜN ADI
name of the allergen substance or product

omletlerimiz mevsim meyveleri ile 
servis edilir.
omelettes are served with  
fruits in season.

 Omlet omelette

 3 yumurta ile yapılır made with 3 eggs

  sade
 plain
 beyaz peynirli
 feta cheese
 kaşar peynirli
 kasseri cheese
 3 mantarlı, kaşar peynirli
 3 mushroom, kasseri cheese

 3 peynirli
 beyaz peynir, kaşar peyniri, 
 cheddar peyniri
 3 cheeses
 feta cheese, kasseri cheese, 
 cheddar cheese

 patatesli, kaşar peynirli, bratwurst 
 sosisli açık omlet
 open omelette w/potato, kasseri cheese, 
 bratwurst sausage
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avokado, TROPİKAL TÜRKİYE

çilek reçeli şeker ilavesizdir 
strawberry jam with no added sugar

Yumurta içeren tüm 
ürünlerimizde free range 
yumurta kullanılmaktadır.
We use free range eggs in 
all the dishes containing 

eggs.
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1877 sonrası Rus Çarı (II. Alexander) tarafından 

Kars’a yerleştirilen Malakanlardan miras kalan 

Malakan Peyniri, inek sütünden yapılır. Ekim ayı 

ile Mart ayı arasındaki dönemde alınan sütün 

özelliklerine uygun farklı bir üretim süreci vardır. 

Otlu, Malakan Peynirli  
Frittata - yeni
frittata with herbs and malakan cheese - new

pırasa, pazı, ıspanak, malakan peyniri, labneli 
yoğurt, kabak çekirdeği, susam, çörek otu, 
yumurta, mevsim meyveleri
leek, mangold, spinach, malakan cheese, yoghurt 
with labneh, pumpkin seeds, sesame, black seeds, 
fruits in season

malakan peyniri, KOÇULU PEYNİRCİLİK

Ekmek Üzeri Humuslu Avokadolu Göz Yumurta - yeni
egg yolk with hummus and avocado on bread - new

ekşi mayalı ekmek, humus, roka, avokado, çıtır nohut, hatay kırma 
zeytin, yumurta, susam, çörek otu, mevsim meyveleri
sourdough bread, hummus, arugula, avocado, crispy chickpeas, crushed 
Hatay olives, egg, sesame, black seeds, fruits in season

hatay kırma zeytini, ANTAKYA BAKKALI
avokado, TROPİKAL TÜRKİYE

susam sesame

laktoz lactose gluten gluten yumurta egg

ALERJEN MADDE/ÜRÜN ADI
name of the allergen substance or product

— avokado

Alanyalı firma, yerel bir aile işletmesi.  1987 yılından 

bu yana avokado yetiştiriciliği yapan aile, 2000’li 

yıllara kadar bahçelerinde yetiştirdiği avokadoları 

yöre halkına tanıtmak ve ikram etmekten öteye gide-

memiş, ticari anlamda bir faaliyette bulunmamıştır. 

Avokadonun 2005- 2006 yıllarında pazarlarda yer 

bulmaya başlamasıyla, firma da bahçelerinde ürettiği 

avokadoların ticaretini yapmaya başladı. Şu anda 

üçüncü kuşağın başında olduğu işletme, İstanbul 

başta olmak üzere Çanakkale ve Muğla illerindeki 

firmalara da ürün satıyor. Aynı zamanda son dört 

yıldır profesyonel anlamda avokado fidanı yetiştiri-

ciliği yapmaktadır.

Biz de Beyaz Fırın olarak yaklaşık iki yıldır, mutfak-

larımızda kullandığımız avokadoların çekirdeklerini, 

tekrar ekilip tarıma kazandırılması için bu firmaya 

gönderiyoruz.

TROPİKAL TÜRKİYE

Doğanın Sesini Dinliyoruz,
Beyaz Fırın'da Renkli Besleniyoruz

Beyaz Fırın'da renkli beslenme anlayışını 
Nathalie Stoyanof Suda'dan dinlemek için 
QR kodu okutun.



Burratalı Domates Soslu 
Poşe Yumurta    
poached eggs with tomato sauce and burrata 

domates sosu, poşe yumurta, burrata 
peyniri, pesto sos, taze fesleğen
tomato sauce, poached eggs, burrata cheese, 
pesto sauce, basil

Domates Soslu Sucuklu 
Poşe Yumurta
poached eggs with tomato sauce and turkish sausage

domates sosu, yeşil biber, poşe yumurta, sucuk, 
beyaz peynir, taze baharatlar
tomato sauce, green pepper, poached eggs, turkish 
sausage, feta cheese, fresh species

Malakan Peynirli Antrikot Fümeli Poşe Yumurtalı Açma
savory bun with malakan cheese, smoked entrecote and poached egg 

açma, malakan peyniri, antrikot füme, poşe yumurta, maskolin, alabaş 
savory bun, malakan cheese, smoked entrecote, poached egg, mesclun, kohlrabi 

Yumurtalarımız tereyağı ile yapılmaktadır.
Eggs are cooked with butter.
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burrata peyniri, BUFFA

yaz domatesleri, FRAM-MEY

Süt Lorlu Yeşil Biber Kavurmalı 
Poşe Yumurta
poached eggs with roasted green pepper and 
milk curd

beyaz fırın yapımı kızarmış ekşi mayalı ekmek 
üzerinde kavrulmuş yeşil biber, beyaz fırın 
yapımı taze süt loru, poşe yumurta, kekik, 
pul biber, çörek otu
roasted green pepper on toasted sourdough 
bread made by beyaz fırın, fresh milk curd made by 
beyaz fırın, poached eggs, thyme, red pepper, 
black cumin

Beyaz Fırın'da "mevsiminde beslen" söylemimiz doğrultusunda, 
bundan 3 yıl önce, tedarikçimiz Fram-Mey'in de desteği ile 
mevsiminde toplattığımız yaz domateslerini -40 derecede şoklayıp 
kavanozlayarak kış aylarında kullanılmak üzere mağazalarımıza 
göndermeye başladık. 

Kış İçin Yaz Domateslerini 
Nasıl Hazırlıyoruz?
Preserving Summer Tomatoes for Winter

 doğru tarımla

 elle soyulan

 -40 derecede şoklanan

yaz domateslerini kış menümüzde kullanıyoruz.
We use preserved summer tomatoes grown by 
honest agriculture, hand peeled and 
flash-freezed at -40° for our winter menu.

laktoz lactose gluten gluten

yumurta egg

ALERJEN MADDE/ÜRÜN ADI
name of the allergen substance or product

FRAM-MEY

susam sesame

bir beyaz fırın klasiği
savory bun - a beyaz fırın classic

AÇMA

* Günlük daily

* Yüksek protein rich protein

* Düşük tuz low salt 
* Düşük yağ low fat

* Düşük kalori low calories

Beyaz Fırın Yapımı Taze Süt Loru
Fresh Milk Curd Made by Beyaz Fırın

Yumurtalarımızın domates sosları yaz 
domatesleri kullanılarak hazırlanmaktadır.
Tomato sauces of our eggs are 
prepared with summer tomatoes.

domates sosları!

Geçmişten Geleceğe Lezzet 
Hafızasını Aktarmak: 
Açmanın Hikayesi
Beyaz Fırın’ın açmaya yenilikçi yaklaşımını
Nathalie Stoyanof Suda'dan dinlemek için 
QR kodu okutun.

Beyaz Fırın'da Yaz Domatesleri

Mevsiminde toplatıp dondurduğumuz 
yaz domateslerinin hikayesini Nathalie Stoyanof 
Suda'dan dinlemek için QR kodu okutun.

malakan peyniri, KOÇULU PEYNİRCİLİK



Avokadolu Poşe Yumurta 
Yanında Beyaz Fırın Yapımı Şeker İlavesiz Granola ile
poached eggs with avocado served with sugar-free granola  
made by beyaz fırın

beyaz fırın yapımı kızarmış ekşi mayalı ekmek üzerine, avokado 
püresi, poşe yumurta, çörek otu, beyaz fırın yapımı şeker ilavesiz, 
bal ve muz ile tatlandırılmış granola, elma, çilek, yoğurt 
puréed avocado, poached eggs, black cumin on toasted sourdough   
bread made by beyaz fırın, served with sugar free granola made by 
beyaz fırın, sweetened with banana and honey, apple, strawberry, yoghurt 

Beyaz Fırın Yorumuyla Mıhlamalı Poşe Yumurta, 
3 Mantarlı ve Malakan Peynirli
beyaz fırın's special interpretation for mıhlama, with poached egg, 3 mushrooms and Malakan cheese
beyaz fırın yapımı kızarmış ekşi mayalı ekmek üzerine tereyağı, mısır unu, malakan peyniri ve 
çeçil peyniri ile hazırlanmış mıhlama, kestane mantarı, kültür mantarı, istiridye mantarı, poşe 
yumurta, dereotu 
mıhlama prepared with butter, corn flour, malakan cheese on top of toasted sourdough bread made 
by beyaz fırın, with chestnut mushrooms, cultivated mushrooms, oyster mushrooms and cecil cheese, 
poached egg, dill

Somon Fümeli Poşe Yumurta
poached eggs with smoked salmon 

beyaz fırın yapımı kızarmış ekşi mayalı ekmek üzerine keçi peyniri, 
labne peyniri, avokado püresi, Norveç somon füme, poşe yumurta, 
maskolin, alabaş, limon
goat cheese, labneh, puréed avocado, smoked Norway salmon, poached 
eggs on  toasted sourdough bread made by beyaz fırın, mesclun, kohlrabi, 
lemon

şeker ilavesiz granoa, bal ve muz ile tatlandırılmıştır
granola sweetened with honey and banana with no added sugar
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granolalarımızı paketli olarak
mağazalarımızdan satın alabilirsiniz.
you may purchase beyaz fırın's granolas from our 
stores.

çeçil peyniri, malakan peyniri, KOÇULU PEYNİRCİLK

laktoz lactose gluten gluten yumurta egg

sert kabuklu meyveler fındık, ceviz, kuruyemiş nuts balık fish

ALERJEN MADDE/ÜRÜN ADI
name of the allergen substance or product

avokado, TROPİKAL TÜRKİYE

avokado, TROPİKAL TÜRKİYE

Beyaz Fırın’la Ruhunu Doyur!
Radyo Voyage’ın Beyaz Fırın için hazırladığı
listemizi Spotify’dan dinlemek için kodu taratın.



  kaşar peynirli
  kasseri cheese

  sade
  plain

  nutellalı
  with nutella   

  çilek ile servis edilir
  served with strawberry

croissant'lar tereyağı ile yapılmıştır.
croissants are made with butter.

 badem kremalı
 with almond cream C
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siyez unlu ve nohut unlu poğaçalar
tereyağı ile yapılmıştır
einkorn floured and chickpea floured
pastries are made with butter
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Nohut Unlu Poğaça
pastry with chickpea flour

 beyaz peynirli
 feta cheese

susam sesamelaktoz lactose gluten gluten yumurta eggALERJEN MADDE/ÜRÜN ADI
name of the allergen substance or product

 Poğaçalar
 pastries

 dereotlu, beyaz peynirli 
 feta cheese and dill

 kaşar peynirli
 kasseri cheese

 Sokak Simidi
 sesame seeds bagel

 Siyez Unlu Simit
 sesame seeds bagel with 
 einkorn flour 

 Tereyağlı Simit
 sesame seeds bagel with butter

siyez unu, SİYEZ EVİ

 Balat Poğaçası
 balat pastry

 beyaz peynirli
 feta cheese

siyez buğdayı 10.000 yıllık, genetiği 
değiştirilmemiş atalık buğday. 
einkorn wheat, heirloom wheat of 
10 thousand-year 
old history is not genetically modified.
* Kastamonu'da taş değirmenlerde 
öğütülmüştür.  
grounded at stone mills in Kastamonu

 Siyez Unlu Poğaça
 poğaça with einkorn floured (pastries)

 beyaz peynirli
 feta cheese

siyez unu, SİYEZ EVİ

— siyez unu

Siyez Evi, siyez buğdayının kısıtlı üretici sayısını 

artırmak için 140 çiftçi ile sözleşmeli tarım yaparak 

2017 yılında Kastamonu’da kuruldu. 15 yıllık öğret-

menlik hayatının ardından girişimcilik yapmaya 

başlayan Sevim Özsoy,  Siyez Evi’ni hayata geçirdik-

ten sonra ata toprağında 10.000 yıllık ata tohumu ile 

bu topraklara olan borcunu ödeme görevi ile tarıma 

yönelmiştir. 

Kastamonu’da Siyez Evi Konağı’nda siyezi ve siyezden 

üretilen ürünleri tanıtan marka, bu konuda farkındalık 

oluşturulmasına katkıda bulunmuştur.

Hasat edilen siyez buğdayı ile un, ezme, dövme, 

bulgur, tarhana, makarna, erişte, şehriye ve kuskus, 

üreten Siyez Evi, üç ana öğün üç ara öğün olmak 

üzere, siyez buğdayının sofralarda bulunmasını 

sağlamıştır. Siyez Evi, siyez buğdayının yararlarını ve 

bu buğdayın yemeklerde, unlu mamüllerde kullanımı 

ile ilgili reçete oluşturmak konusunda çalışmalarını 

sürdürürken aynı zamanda da yerli üreticiye destek 

vermeyi ilke edinmiştir.

 Açmalar
 savory buns

  sade
 plain

 kaşar peynirli
 kasseri cheese

  Patatesli Sarma
 rolled breakfast pastry with potato

beyaz fırın'ın yarattığı lezzet
rolled breakfast pastry - the flavor beyaz fırın 

created in 1980's is still on counters...

PATATESLİ
SARMA

-  198 0  -

• 
dereotlu 

beyaz peynirli 
poğaça

• 
nohut unlu

poğaça

• 
tereyağlı

simit

• 
siyez unlu
poğaça

• 
balat 
poğaçası

• 
sokak simidi

SİYEZ EVİ

Yerel Ürün ve Üreticiyi 
Destekleyen Beyaz Fırın'da 
Siyez Ununun Hikayesi
Geleneksel Beyaz Fırın poğaçasının siyez unuyla 
buluşma hikayesini Nathalie Stoyanof Suda'dan 
dinlemek için QR kodu okutun.

bir beyaz fırın klasiği
savory bun - a beyaz fırın classic

AÇMA

Gelenekten Geleceğe 
Lezzet Aktarımı
Gelenekten geleceğe aktarılan Beyaz Fırın 
Lezzetlerini Nathalie Stoyanof Suda'dan 
dinlemek için QR kodu okutun.



 Ispanaklı Tepsi Böreği
 pastry on tray with spinach

 ıspanaklı, beyaz peynirli
 spinach and feta cheese 

 Su Böreği
 homemade filo dough pastries 
 beyaz peynirli (porsiyon)
 feta cheese (portion) 
 
 

 Ev Böreği
 homemade pastry
  kıymalı (adet)  
 minced meat (piece)

 patatesli (adet) 
 potato (piece)

  beyaz peynirli (adet) 
 feta cheese (piece)

 Boşnak Mantısı
 bosnian style ravioli 
 kıymalı (yoğurt ile servis edilir.)
 minced meat (served with yoghurt)

 Kol Böreği
 kol boregi 
 kıymalı (porsiyon)
 minced meat (portion)

Su böreği tereyağı ile yapılmıştır.
Filo dough pastries are made with butter.
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laktoz lactose gluten gluten yumurta eggALERJEN MADDE/ÜRÜN ADI
name of the allergen substance or product



Akdeniz Tost
mediterranean toast 

beyaz fırın yapımı ekşi mayalı ekmek, zeytin ezmesi, 
beyaz peynir, domates, kekik, pesto sos 
sourdough bread made by beyaz fırın, olive paste, feta cheese, 
tomato, thyme, pesto sauce

Beyaz Fırın Tost
beyaz fırın toast 

beyaz fırın yapımı ekşi mayalı ekmek, hindi füme, dana jambon,   
cheddar peyniri, kaşar peyniri, turşu, salsa sos 
sourdough bread made by beyaz fırın, smoked turkey, beef jambon, 
cheddar cheese, kasseri cheese, pickle, salsa sauce

Tostlarımız Beyaz Fırın'ın doğal ekşi mayalı ekmeği ile yapılır. 
Tereyağı sürülerek kızartılır ve mevsim meyveleri ile servis edilir.
Our toasts are prepared with sourdough breads of Beyaz Fırın.
They are toasted with buttering and served with fruits in season.

Malakan Peynirli Antrikot Fümeli Tost
toast with malakan cheese and smoked entrecote 

beyaz fırın yapımı ekşi mayalı ekmek, malakan peyniri, antrikot füme  
sourdough bread made by beyaz fırın, malakan cheese, smoked entrecote 
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malakan peyniri, KOÇULU PEYNİRCİLİK

Beyaz Fırın Yapımı 
Tost Ekmeğinde 
Kaşarlı Tost - yeni
toast with bread made by beyaz fırın 
and kasseri cheese - new

Beyaz Fırın Yapımı Tost Ekmeğinde
Kaşarlı ve Sucuklu Tost - yeni
toast with bread made by beyaz fırın, 
kasseri cheese and turkish sausage - new

laktoz lactose gluten glutenALERJEN MADDE/ÜRÜN ADI
name of the allergen substance or product

Beyaz Fırın’la Ruhunu Doyur!
Radyo Voyage’ın Beyaz Fırın için hazırladığı
listemizi Spotify’dan dinlemek için kodu taratın.



 Mini Roll Sandviçler
 mini roll sandwiches 
  hindi fümeli w/smoked turkey 
 beyaz fırın yapımı mini roll sandviç ekmeği, hindi füme, 
 cheddar peyniri, salatalık turşusu, marul 
 mini roll sandwich bread made by beyaz fırın, smoked turkey, 
 cheddar cheese, lettuce, pickle

 beyaz peynirli w/feta cheese
 beyaz fırın yapımı mini roll sandviç ekmeği, beyaz peynir, 
 domates, salatalık, marul
 mini roll sandwich bread made by beyaz fırın, feta cheese, 
 tomato, cucumber, lettuce

hindi fümeli
mini roll sandviç

beyaz peynirli
mini roll sandviç

 Dil Peynirli Sorgül Lavaş
 sorgul lavash with string cheese  
 sorgül unlu domates salçalı lavaş, dil peyniri,   
 kuru domates, zeytin, roka  
 lavash with Sorgul flour and tomato paste, string cheese,   
 dried tomato, olives, arugula 

labne peynirli 
mini simit sandviç

 Labne Peynirli Mini Simit Sandviç
 small bagel sandwich with labne cheese 
 beyaz fırın yapımı küçük simit içerisinde labne peyniri, 
 beyaz peynir, domates, salatalık, marul 
 labneh cheese, feta cheese, tomato, cucumber, lettuce in a 
 small bagel made by beyaz fırın

(adet)

lavaşlarımız 
mevsim meyveleri ile servis edilir.
 lavashes are served with fruits in season.

 Beyaz Peynirli Sorgül Lavaş
 sorgul lavas with feta cheese   
 sorgül unlu domates salçalı lavaş, beyaz peynir, labne   
 peyniri, domates, zeytin, maydanoz, dereotu, roka  
 lavash with Sorgul flour and tomato paste, feta cheese, labneh   
 cheese, tomato, olives, parsley, dill, arugula

 Hindi Fümeli Sorgül Lavaş
 sorgul lavash with smoked turkey 
 sorgül unlu domates salçalı lavaş, hindi füme, 
 kaşar peyniri, roka, salsa sos 
 lavash with Sorgul flour and tomato paste, smoked turkey,  
 kasseri cheese, arugula, salsa sauce

(adet)

(adet)

 Ekşi Mayalı Beyaz Peynirli Sandviç
 sourdough sandwich with feta cheese 

 beyaz fırın yapımı ekşi mayalı kepekli tahıllı ciabatta ekmeği, 
 beyaz peynir, domates, salatalık, kapya biber, marul 
 wholemeal cereal sourdough ciabatta bread made by beyaz fırın, feta   
 cheese, tomato, cucumber, capia pepper, lettuce

 Ekşi Mayalı Karışık Sandviç
 sourdough mixed sandwich 
 beyaz fırın yapımı ekşi mayalı ciabatta ekmeği, cheddar  
 peyniri, dil peyniri, hindi füme, dana jambon, kapya biber,   
 marul 
 sourdough ciabatta bread made by beyaz fırın, cheddar cheese,  
 string cheese, smoked turkey, beef jambon, capia pepper, lettuce

 

 

 

 

 

domates salçası, kuru domates, ANTAKYA BAKKALI
sorgül unu, YAŞAYAN TOPRAK YEREL TOHUM PROJESİ

domates salçası, ANTAKYA BAKKALI
sorgül unu, YAŞAYAN TOPRAK YEREL TOHUM PROJESİ

domates salçası, ANTAKYA BAKKALI
sorgül unu, YAŞAYAN TOPRAK YEREL TOHUM PROJESİ
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susam sesame

laktoz lactose gluten gluten yumurta eggALERJEN MADDE/ÜRÜN ADI
name of the allergen substance or product

Yiyemediklerinizi  
patili dostlarımızla paylaşın. 
share the food you could not eat with 
our pawed friends!

Atalık Buğday Sorgülün 
Beyaz Fırın İle Buluşması
Yaşayan Toprak Yerel Tohum Projesi
sayesinde buluştuğumuz Sorgül buğdayını
Nathalie Stoyanof Suda'dan dinlemek için
QR kodu okutun.

lavaşlarımız 
sorgül buğdayı unu ve 
Hatay'da geleneksel 

yöntemlerle hazırlanan 
domates salçası ile 
hazırlanmaktadır

Lavash is made with 
Sorgul wheat flour and 
the traditional Hatay 

tomato paste.



 Mini Çibörek
 mini çibörek

 dana kıymalı çibörek, domates sos, süzme yoğurt, maydanoz
 ground beef stuffed çibörek, with tomato sauce, strained yoghurt, parsley

39,50₺ 
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 Mini Çibörek
 mini çibörek

 dana kıymalı çibörek, domates sos, süzme yoğurt, maydanoz
 ground beef stuffed çibörek, with tomato sauce and strained yoghurt, parsley

 Tatlı Patates Köfteli Glutensiz 
 Vegan Tabak - yeni
 gluten-free veggie plate with sweet potato balls - new

 karnabahar kısır, mercimek fava, nohut tofu, kinoalı tatlı patates 
 köftesi, maskolin, nar, hardal sos
 cauliflower salad, mashed lentil, chickpea tofu, sweet potato   
 balls with quinoa, mesclun, pomegranate, mustard sauce

laktoz lactose gluten gluten yumurta egg

hardal mustard

ALERJEN MADDE/ÜRÜN ADI
name of the allergen substance or product

Karnabahar Köfte
cauliflower balls 

nohut unlu beyaz fırın yapımı taze süt lorlu karnabahar köftesi,
mercimek fava, maydanoz, nar, alabaş, sumak, limon   
cauliflower balls made of chickpea flour and fresh milk curd made by 
Beyaz Fırın, mashed lentil, parsley, pomegranate, kohlrabi, sumac, lemon

beyaz kinoa, PİNOA

Beyaz Fırın'da 
Mevsiminde Beslenme
Beyaz Fırın'ın mevsiminde beslenme
yaklaşımını Nathalie Stoyanof Suda'dan
dinlemek için QR kodu okutun.



Hellı̇m Peynı̇rlı̇ Kabak Mücver
zucchini pancakes with halloumi cheese 

kabak, dereotu, taze soğan, beyaz peynir, 
hellim peyniri, beyaz fırın yapımı limelı 
yoğurt sos, salata 
zucchini, dill, green onion, feta cheese, halloumi 
cheese, yoghurt sauce with lime made by 
beyaz fırın, salad 

Dolu Dolu Tabak 
full plate

falafel, muhammara, humus, avokado püresi, pancarlı kısır, beyaz fırın  
yapımı taze süt loru, alabaşlı cacık, soslu lahana turşusu, nohut unlu  
zeytinyağlı gevrek
falafel, muhammara, hummus, avocado puree, kısır with beet, fresh milk curd made by 
Beyaz Fırın, cacik with kohlrabi, sauced cabbage pickles, crisps made of chickpea flour 
and olive oil

Humusumuzun içerisinde yer alan tahinimiz, Osmaniye ve 
Manavgat’ta yetiştirilen susamlarla, Konya’da odun ateşinde çifte 
kavrulmuş olarak üretilmektedir.
The tahini contained in the hummus is made of sesame from Os-
maniye and Manavgat, and is double roasted in woodfire in Konya.

 Çıtır Tavuk
 crispy chicken
 kızarmış çıtır tavuk parçaları, kızarmış  
 patates, ballı hardal sos, beyaz fırın  
 yapımı chimichurri sos, limon 
 fried cripsy chicken pieces, fried potatoes,  
 honey mustard sauce, chimichurri sauce  
 made by beyaz fırın, lemon
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Pideli Yoğurtlu Mini Köfte
mini meatballs with pita and yoghurt

fırınlanmış mini köfte, pide, domates sos, 
yoğurt, kırmızı toz biberli kekikli tereyağı, 
ızgara domates, yeşil köy biberi   
baked mini meatballs, pita bread, tomato sauce, 
yoghurt, butter sauce with red pepper flakes and 
thyme, grilled tomatoes, green village pepper

Avokadolu Cacık
cacik with avocado  

süzme yoğurt, alabaş, avokado, nar 
strained yoghurt, kohlrabi, avocado, pomegranate 

Günün Çorbası
soup of the day

avokado, TROPİKAL TÜRKİYE

tahin, KALAYCIOĞLU
avokado, TROPİKAL TÜRKİYE

laktoz lactose gluten gluten yumurta egg

hardal mustardsert kabuklu meyveler fındık, ceviz, kuruyemiş nuts

ALERJEN MADDE/ÜRÜN ADI
name of the allergen substance or product

susam sesameBeyaz Fırın’la Ruhunu Doyur!
Radyo Voyage’ın Beyaz Fırın için hazırladığı
listemizi Spotify’dan dinlemek için kodu taratın.



 Kinoalı Tatlı Patates Köfteli Salata - yeni
 salad with sweet potato balls made with quinoa - new

 kinoalı tatlı patates köfteleri, avokado, kale otu, marul, ıspanak,
 kırmızı pancar, fesleğenli salata sosu, çörek otu, susam, 
 sızma zeytinyağı 
 sweet potato balls with quinoa, avocado, kale, lettuce, spinach, red beet, 
 salad sauce with basil, black seeds, sesame, extra virgin olive oil

 Maş Fasülyeli Yaban Mersinli Tahıl Salatası - yeni
 cereal salad with mung beans and blueberries - new

 siyah nohut, maş fasulyesi, buğday, yaban mersini, 
 kabak çekirdeği, roka, kereviz sapı, beyaz lahana,
 nar, taze soğan, hardallı sos, sızma zeytinyağı
 black chickpeas, mung beans, wheat, blueberries, pumpkin seeds, arugula,   
 celery ribs, cabbage, pomegranate, green onion, mustard sauce, extra virgin   
 olive oil

 Burrata Peynirli Salata 
 salad with burrata cheese

 burrata peyniri, roka, kiraz domates, marul, humus, avokado püresi,   
 beyaz fırın yapımı kızarmış ekşi mayalı ekmek, pesto sos, balsamik   
 sos, sızma zeytinyağı 
 burrata cheese, arugula, cherry tomatoes, lettuce, hummus, pureed avocado,  
 toasted sourdough bread made by beyaz fırın, pesto sauce, balsamik sauce,
 extra virgin olive oil

Humusumuzun içerisinde yer alan tahinimiz, Osmaniye ve 
Manavgat’ta yetiştirilen susamlarla, Konya’da odun ateşinde 
çifte kavrulmuş olarak üretilmektedir.
The tahini contained in the hummus is made of sesame from 
Osmaniye and Manavgat, and is double roasted in woodfire in 
Konya.

susam sesame

laktoz lactose gluten gluten

hardal mustard

ALERJEN MADDE/ÜRÜN ADI
name of the allergen substance or product
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sızma zeytinyağı, SELME ZEYTİNCİLİK
burrata peyniri, BUFFA
tahin, KALAYCIOĞLU
avokado, TROPİKAL TÜRKİYE

sızma zeytinyağı, SELME ZEYTİNCİLİK
avokado, TROPİKAL TÜRKİYE
beyaz kinoa, PİNOA

sızma zeytinyağı, SELME ZEYTİNCİLİK

salatalarımz 
sızma zeytinyağı ile 
hazırlanmaktadır

salads are made with 
extra virgin olive oil

kereviz celery



Avokadolu ve Tulum Peynirli Salata 
avocado and tulum cheese salad

maskolin, roka, tulum peyniri, avokado, 
ceviz, kiraz domates, çörek otu, nar ekşisi, 
sızma zeytinyağı
mesclun, arugula, tulum cheese, avocado, 
walnut, cherry tomatoes, black cumin, 
pomegranate sauce, extra virgin olive oil

Izgara Tavuk Salata
salad with grilled chicken

150 g ızgara tavuk fileto, marul, roka, yeşil elma, kuru üzüm, mısır, 
beyaz peynir, ceviz, elma sirkeli sos, sızma zeytinyağı
150 g grilled sliced chicken, lettuce, arugula, green apple, raisin, corn, feta 
cheese, walnut, apple cider vinegar sauce, extra virgin olive oil

Izgara Somon Salata
grilled salmon salad

150 g ızgara Norveç somonu, marul, roka, filizlendirilmiş mercimek, kiraz domates, salatalık,  
kavrulmuş susam, limon kabuğu rendesi, asya sosu, sızma zeytinyağı  
150 g grilled Norway salmon, lettuce, arugula, germinated speckled lentil, cherry tomatoes, cucumber,  
lemon zest, asian sauce, extra virgin olive oil

Köfteli Şehriyeli Salata
meatball salad 
100 g acı tatlı soslu fırınlanmış köfte, 
arpa şehriye, roka, rende limon, renkli biberler
maskolin, marul, taze soğan, kereviz sapı, 
dereotu, maydanoz, nane, zencefilli sos, 
sızma zeytinyağı 
100 g baked mini meatballs with sweet chili
sauce, orzo, arugula, lemon zest, colored 
peppers, mesclun, lettuce, onion, celery stalk, 
dill, parsley, mint, ginger sauce, extra virgin 
olive oil

susam sesamelaktoz lactose gluten gluten sert kabuklu meyveler fındık, ceviz, kuruyemiş nuts

balık fish deniz yumuşakçaları molluskskereviz celery

ALERJEN MADDE/ÜRÜN ADI
name of the allergen substance or product
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sızma zeytinyağı, SELME ZEYTİNCİLİK
nar ekşisi, PUNICA
avokado, TROPİKAL TÜRKİYE

sızma zeytinyağı, 
SELME ZEYTİNCİLİK

sızma zeytinyağı, SELME ZEYTİNCİLİK

sızma zeytinyağı, SELME ZEYTİNCİLİK

— sızma zeytinyağı, yeşil ve siyah zeytin

Salatalarımız başta olmak üzere, sızma zeytinyağı 

kullandığımız tüm ürünlerimizde Selme Zeytinyağlarını 

kullanıyoruz. 

Ayvalık’ta yaşayan, 1948’den bu yana Kantarcı 

Ailesi’nin tek işi zeytin ve zeytinyağı. Ailenin başında 

olduğu Selme Zeytincilik, günümüzde Ayvalık coğrafi 

tesciline sahip zeytinyağları ve doğal yollarla üretilen 

sofralık siyah ve yeşil  zeytinler üretmektedir. Selme 

Zeytinyağları sahip olduğu Ayvalık coğrafi tescilinin 

bir kanıtı olan hologram ile bizlere ulaşırken, son 

5 sene içerisinde uluslararası alanda 3 ayrı ödül 

almıştır.

Firmanın kurucusu baba Ömer Faruk Kantarcı’nın 

oğlu Ahmet Selim Kantarcı, Ulusal Zeytin ve 

Zeytinyağı Konseyi’nin kurulmasına öncülük etmiştir 

ve yönetim kurulundadır.

SELME ZEYTİNCİLİK

PUNICA

— nar ekşisi

Latince nar anlamına gelen Punica, iletişimci Arzu 

Girgin ve Yüksek Ziraat Mühendisi Mehmet Girgin’in, 

tarih boyunca tüm Mezopotamya mutfaklarında 

itibarlı bir yeri olan gastronomik değerimiz nar 

ekşisinin dünya standartlarında üretilmesi ve 

sunulması üzerine kurdukları bir hayalin vücut 

bulmasıdır.

Aile geleneği olarak dört nesildir çiftçilik yaptıkları 

Harran Ovası’nda, İyi Tarım Uygulamaları ile biz-

zat bakıp büyüttükleri 4 bin nar ağacından geliyor 

Punica’nın tüm içeriği. Ekşi-tatlı dengesini ise, bu 

bahçenin Hicaz, Devedişi ve Katırbaşı narlarının 

harmanı sağlıyor. Punica, Urfa’nın kaynatılmadan, 

güneş ısısından yararlanılan gün pekmezi geleneği 

rehberliğinde bilimsel olarak üretiliyor. Böylece narın 

çekirdeğinden kabuğuna tüm katmanlarından gelen 

sağlık, tat, koku olduğu gibi şişeleniyor.



Burgerler Beyaz Fırın'ın brioche ekmeği ile yapılmıştır.
Bugers are prepared with beyaz fırın's brioche bread.

Brioche Ekmeği 
brioche bread

*bol süt plenty of milk           
*bol tereyağı plenty of butter            

Hamburger 
hamburger

150 g hamburger köftesi, beyaz fırın yapımı brioche 
ekmeği, fırınlanmış kırmızı soğan, kızarmış patates, koçan mısır, 
coleslaw, beyaz fırın yapımı acı tatlı sos, salatalık turşusu 
150 g hamburger patty, brioche bread made by beyaz fırın, 
caramelized onion, french fries, corn on the cob, coleslaw, 
sweet chili sauce made by beyaz fırın, pickled cucumber

 Antrikot Fümeli Burger 
 smoked entrecote burger  

 150 g hamburger köftesi, beyaz fırın yapımı brioche ekmeği,  
 fırınlanmış kırmızı soğan, antrikot füme, cheddar peyniri,   
 kızarmış patates, koçan mısır, coleslaw, beyaz fırın yapımı acı  
 tatlı sos, salatalık turşusu
 150 g hamburger patty, smoked entrecote, brioche bread made by  
 beyaz fırın, caramelized onion, cheddar cheese, french fries, corn on  
 the cob, coleslaw, sweet chili sauce made by beyaz fırın, pickled   
 cucumber

Cheeseburger 
cheeseburger

150 g hamburger köftesi, beyaz fırın yapımı brioche ekmeği, 
fırınlanmış kırmızı soğan, cheddar peyniri, kızarmış patates, koçan mısır,   
coleslaw, beyaz fırın yapımı acı tatlı sos, salatalık turşusu
150 g hamburger patty, brioche bread made by beyaz fırın, caramelized   
onions, cheddar cheese, french fries, corn on the cob, coleslaw, 
sweet chili sauce made by beyaz fırın, pickled cucumber 

Tiftik Etli Burger 
rib burger

100 g hamburger köftesi, 80 g tiftiklenmiş dana eti, beyaz fırın yapımı 
brioche ekmeği, cheddar peyniri, kızarmış patates,   
koçan mısır, coleslaw, beyaz fırın yapımı acı tatlı sos, salatalık turşusu
100 g hamburger patty, 80 g beef, brioche bread made by beyaz fırın, 
cheddar cheese, french fries, corn on the cob, coleslaw, sweet chili sauce 
made by beyaz fıın, pickled cucumber

susam sesame

laktoz lactose gluten gluten yumurta eggALERJEN MADDE/ÜRÜN ADI
name of the allergen substance or product
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Yiyemediklerinizi  
patili dostlarımızla paylaşın. 
share the food you could not eat with 
our pawed friends!

Soslarımız
mutfaklarımızda 
hazırlanmaktadır. 

we make our sauces in 
our own kitchen.



3 Mantarlı Keçi Peynirli 
3 mushroom pizza with goat cheese
mozzarella peyniri, domates sos, kestane mantarı, kültür mantarı, istiridye mantarı, sarı kaliforniya   
biberi, kiraz domates, kırmızı soğan, keçi peyniri, kalamata zeytini, yeşil biber, taze fesleğen  
mozzarella cheese, tomato sauce, chestnut mushrooms, cultivated mushrooms, oyster mushrooms, yellow 
californian peppers, cherry tomatoes, red onions, goat cheese, kalamata olive, green pepper, basil

Pizza servisimiz saat 12.00’de başlamaktadır. Pizza service starts at 12:00 pm

Pizzalarımız Kars unundan 
ekşi mayalı hamur ile yapılmıştır.
Pizzas are made with Kars flour, 
sourdough.

Dana Tiftik Etli Sorgül Quesadilla
sorgul quesadilla with beef rib

150 g dana tiftiklenmiş et, Sorgül unlu, domates salçalı lavaş, beyaz fırın yapımı   
chimichurri sos, fırınlanmış kırmızı soğan, dil peyniri, cheddar peyniri ile 
hazırlanmış quesedilla, coleslaw, labneli yoğurt sos, avokado püresi, 
beyaz fırın yapımı acı tatlı sos 
150 g beef rib, lavash with Sorgul flour and tomato paste, chimichurri sauce made by beyaz fırın, 
baked red onion, string cheese, cheddar cheese, coleslaw, yoghurt sauce with labneh, 
avocado puree, sweet chili sauce made by beyaz fırın

Pİ
ZZ

A
LA

R
 . 

pi
zz

a

BU
R

G
ER

LE
R

 . 
bu

rg
er

s

sorgül unu, YAŞAYAN TOPRAK YEREL TOHUM PROJESİ
domates salçası, ANTAKYA BAKKALI
avokado, TROPİKAL TÜRKİYE

laktoz lactose gluten glutenALERJEN MADDE/ÜRÜN ADI name of the allergen substance or product



Pizza servisimiz saat 12.00’de başlamaktadır. Pizza service starts at 12:00 pm

 Margherita 
 margherita
 mozzarella peyniri, domates sos, taze fesleğen  
 mozzarella cheese, tomato sauce, basil 

 Tulum Peynirli 
 with tulum cheese

 mozzarella peyniri, tulum peyniri, roka, ceviz, kiraz
 domates, pesto sos  
 mozzarella cheese, tulum cheese, arugula, walnut, cherry tomato,   
 pesto sauce

 Mista 
 mista
 mozzarella peyniri, domates sos, bratwurst sosis, dana jambon, 
 sucuk, mantar, siyah zeytin, mısır, renkli kaliforniya biberleri, kekik   
 mozzarella cheese, tomato sauce, bratwurst sausage, beef jambon, turkish   
 sausage, mushroom, black olives, corn, colored california peppers, thyme  

Pizzalarımız Kars unundan 
ekşi mayalı hamur ile yapılmıştır.
Pizzas are made with Kars flour,
sourdough.

 Mantar ve Jambonlu 
 with mushroom and jambon 

 mozzarella peyniri, domates sos, dana jambon, mantar, kekik   
 mozzarella cheese, tomato sauce, beef jambon, mushroom, thyme 

 Tiftik Etli
 with rib 

               dana tiftik eti, çeçil peyniri, mozarella peyniri, 
 domates sos, fırınlanmış kırmızı soğan, roka, 
 kars gravyeri  
 beef, civil cheese, mozarella cheese, tomato sauce, 
 baked red onions, arugula, kars gruyere 

Kars Gravyer Peyniri - Kars Gruyere
Sarı renkte, yarı sert, içi parlak ve delikli olan Kars gravyeri, 

kendine has bir aromaya sahiptir. Adını yapıldığı bölgeden 

alan bu peynir Avrupa'da dağ peynirleri olarak tanımlanan 

gruba girer. Anadolu’nun bu özel peyniri 1800 m rakımın 

üzerindeki yaylalarda, mera bitkileri ile beslenen Zavot ve 

Montofon inek ırklarının taze sütüyle sadece şirden maya 

ve tuz eklenerek yapılır.

Kars Gruyere is a bright, yellow, hard-shell, semi firm cheese 

of aromatic taste with holes inside. Taking the name of its 

area, it belongs to the mountain cheese family in Europe. 

This Anatolian special cheese is made with the fresh milk of 

Zavot cow and Brown Swiss breeds fed with pasture plants 

grown in highlands of above 1800 m high and with the addi-

tion of şirden yeast and salt only. 

laktoz lactose gluten gluten

sert kabuklu meyveler fındık, ceviz, kuruyemiş nuts

ALERJEN MADDE/ÜRÜN ADI
name of the allergen substance or product
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çeçil peyniri, kars gravyeri
KOÇULU PEYNİRCİLİK

yaz domatesleri, FRAM-MEY

Pizzalarımızdaki domates sosları yaz 
domatesleri kullanılarak hazırlanmaktadır.
Tomato sauces of our pizzas are 
prepared with summer tomatoes.

domates sosları!



 Kuşbaşılı ve Çeçil Peynirli Pide
 mini pita bread with ground meat, olive and walnut 

 dana kuşbaşı, çeçil peyniri, domates, soğan, 
 kapya biber, yeşil biber, nar ekşisi 
 fillet steak cubes, civil cheese, tomatoes, onions, capia peppers, 
 green peppers, pomegranate sauce

 Antrikot Fümeli 
 with smoked entrecote 
 mozarella peyniri, domates sos, antrikot füme, roka, Kars gravyeri 
 mozarella cheese, tomato sauce, smoked entrecote, arugula, Kars gruyere

 Burratalı
 with burrata

 burrata peyniri, domates sos, roka, taze fesleğen, zeytin, 
 kiraz domates, pesto sos  
 burrata cheese, tomato sauce, arugula, fresh basil, olives, cherry 
 tomato, pesto sauce

Pizzalarımız kars unundan 
ekşi mayalı hamur ile yapılmıştır.
Pizzas are made with Kars flour, 
sourdough.

 biber pepper 
  mantar mushroom 
 mısır corn
 siyah zeytin black olives

+PiZZA EK MALZEMELERİ
extra toppings

Pizza servisimiz saat 12.00’de başlamaktadır. Pizza service starts at 12:00 pm

 Tavuklu, Ispanaklı, 
 Barbekü Soslu Pizza - yeni
  with chicken, spinach and barbeque sauce - new
 ızgara tavuk göğüs, ıspanak, koçan mısır, mozarella,
 barbekü sosu, fırınlanmış kırmızı soğan
 grilled chicken breast, spinach, corn on the cob, mozarella, 
 barbeque sauce, baked red onion

 Kars'tan 4 Peynirli
 4 cheese pizza from Kars 

 çeçil peyniri, Kars gravyeri, isli çerkez peyniri, gorcola peyniri, 
 kiraz domates, fesleğen
 civil cheese, Kars gruyere, circassian smoked cheese, gorcola cheese, 
 cherry tomato, arugula

	 mozzarella peyniri  
 mozzarella cheese
	 parmesan peyniri  
 parmesan cheese

burrata peyniri, BUFFA

kars gravyeri, KOÇULU PEYNİRCİLİK

kars gravyeri, çeçil peyniri, isli çerkes peyniri, gorcola peyniri 
KOÇULU PEYNİRCİLİK

laktoz lactose gluten glutenALERJEN MADDE/ÜRÜN ADI
name of the allergen substance or product
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nar ekşisi, PUNICA
çeçil peyniri, KOÇULU PEYNİRCİLİK

Yiyemediklerinizi  
patili dostlarımızla paylaşın. 
share the food you could not eat with 
our pawed friends!
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laktoz lactose gluten gluten yumurta eggALERJEN MADDE/ÜRÜN ADI
name of the allergen substance or product

Kıymalı Yoğurtlu Makarna 
pasta with minced meat and yoghurt

kavrulmuş kıyma, sarımsak, kimyon, domates, maydanoz, taze 
nane, taze fesleğen, labne peynirli yoğurt, kiraz domates  
roasted minced meat, garlic, cumin, tomato, parsley, fresh mint, fresh 
basil, labneh cheese yoghurt, cherry tomato

Burratalı Penne
penne with burrata

burrata peyniri, domates sos, pesto sos, 
krema, fırınlanmış kiraz domates, taze 
fesleğen   
burrata cheese, tomato sauce, pesto sauce, 
cream, baked cherry tomato, fresh basil 

 Penne Arrabbiata 
 penne arrabbiata 

 acı biber, sarımsak, domates sos, parmesan peyniri, 
 taze fesleğen  
 chilli pepper, garlic, tomato sauce, parmesan cheese, fresh basil

 Tavuklu Mantarlı Fettuccine Alfredo    
 fettuccine alfredo with chicken and mushroom 

 100 g jülyen tavuk dilimleri, istiridye, kültür, kestane mantarı,  
 sarımsak, taze fesleğen, krema, parmesan peyniri 
 100 g julienne chicken; chestnut, cultivated and oyster mushrooms,   
 garlic, fresh basil, cream, parmesan cheese 

burrata peyniri, BUFFA

Glutensiz makarna isterseniz, rigatoni makarnayı 
herhangi bir makarna sosu ile, 5,00 ₺ daha ödeyerek 
sipariş edebilirsiniz. 
Servis süresi 15-20 dakikadır. Tavuklu Sebzeli Rice 
Noodle, Taze Adaçaylı, Keçi Peyniri Dolgulu Pancar 
Ravioli ve Köfteli Arpa Şehriye dahil değildir.

For a gluten-free pasta, you may order a rigatoni with any 
pasta sauce with 5,00₺ extra cost. It takes 15-20 mins to 
service. Rice Noodle with Chicken and Vegetables, Fresh 
Garden Sage and Goat Cheese Stuffed Red Beet Ravioli 
and Orzo with Meatballs are not Included.

— buratta peyniri

2013 yılında Kocaeli’nin mandalarıyla ün yapmış 

Kandıra ilçesinde, İtalyan manda çiftliği mimarisinden 

esinlenilerek kurulmuş modern bir manda çiftliği Buffa. 

Peynirler, çiftlikteki Italya’dan getirilen verimi yüksek 

mandalardan özenle sağılarak elde edilen günlük 

yuksek kalitede süt ile, 20 senelik tecrübeli Italyan 

peynir ustalarının denetimi altında üretilmektedir.

İtalya’da bulunan Akdeniz mandalarının kökeni aslen 

Anadolu’dur. Ancak bir rivayete göre Haçlı seferleri 

döneminde mandalar Avrupa’ya götürülmüşler. 

İtalyanlar tarafından gerçekleştirilen başarılı bir ıslah 

çalışmasıyla manda ırkının verimi artırılmış. 

Modern imkanlarla donatılmış, son derece hijyenik, her 

türlü detayın düşünüldüğü uzun vadeli bir çiftlik yatırımı 

olan Buffa Çiftliği’nde, mandalar, zooteknisyen İtalyan 

çiftlik müdürü sayesinde kimyasal madde içermeyen, 

kaliteli yemlerle sistematik olarak beslendikleri için 

verimlilikleri de yüksek. Buffa, yerli üreticiye de manda 

yetiştiriciliğini hatırlatmak istiyor, Anadolu mandaları 

üzerine verimlilik artışı sağlayacak çalışmaları mevcut. 

BUFFA

yaz domatesleri, FRAM-MEY

Makarnalarımızın domates sosları yaz 
domatesleri kullanılarak hazırlanmaktadır.
Tomato sauces of our pastas are prepared with 
summer tomatoes.

domates sosları!



 Tavuklu Sebzeli Rice Noodle
 rice noodle with chicken and vegetable 

 100 g jülyen tavuk dilimleri, brokoli, renkli biberler, 
 mantar, soğan, sarımsak, kavrulmuş susam, yer fıstığı, susam  
 yağı, oyster sos, soya sos
 100 g julienne cut chicken, broccoli, coloured peppers, mushroom,   
 green onion, garlic, roasted sesame, peanut, sesame oil, oyster   
 sauce, soy sauce 

 Köfteli Arpa Şehriye
 orzo with meatballs

 150 g mini köfte, arpa şehriye, köy biberi, kiraz domates, 
 dana kemik suyu, parmesan peyniri, domates sos, tereyağı
 150 g mini meatballs, orzo, green pepper, cherry tomatoes,
 veal bone broth, parmesan cheese, tomato sauce, butter

Glutensiz makarna isterseniz, rigatoni makarnayı herhangi bir makarna sosu ile, 5,00 ₺  
daha ödeyerek sipariş edebilirsiniz. Servis süresi 15-20 dakikadır. Tavuklu Sebzeli Rice Noodle, Taze Adaçaylı, 
Keçi Peyniri Dolgulu, Pancar Ravioli ve Köfteli Arpa Şehriye dahil değildir.

For a gluten-free pasta, you may order a rigatoni with any pasta sauce with 5,00₺ extra 
cost. It takes 15-20 mins to service. Rice Noodle with Chicken and Vegetables, Fresh Garden 
Sage and Goat Cheese Stuffed Red Beet Ravioli and Orzo with Meatballs are not Included.

Taze Adaçaylı, Keçi Peyniri Dolgulu, 
Pancar Ravioli - yeni
fresh garden sage and goat cheese suffed red beet ravioli - new

keçi peyniri, ıspanak dolgulu, kırmızı pancar hamurlu ravioli, 
parmesan peyniri, taze adaçaylı krema, kırmızı pancar, 
ceviz, adaçayı yaprağı 
goat cheese,red beet ravioli stuffed with spinach, parmesan 
cheese, fresh garden sage cream, red beet, walnut, 
fresh garden sage leaves
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laktoz lactose gluten gluten yumurta egg

soya soybean sert kabuklu meyveler fındık, ceviz, kuruyemiş nuts

deniz yumuşakçaları mollusksALERJEN MADDE/ÜRÜN ADI
name of the allergen substance or product



 Yeşil Köri Soslu Tavuk 
 chicken with green curry 

 yeşil köri, hindistan cevizi sütü, oyster sos, kapya biber,    
 sarımsak ile hazırlanmış 200 g tavuk göğüs, zerdeçallı karnabahar, brokoli,  
 fırınlanmış havuç, siyah pirinç, yasemin pilavı 
 200 g chicken breast with green curry, coconut milk, oyster sauce, capia pepper 
 and garlic, cauliflower with turmeric, broccoli, baked carrots, black   
 rice and jasmine pilaf

 Tavuk Schnitzel
 chicken schnitzel

 200 g panelenmiş tavuk göğüs, kiraz domates, roka, 
 parmesan peyniri, soğanlı maydanozlu sotelenmiş 
 baby patates, limon 
 200 g breaded chicken breast, cherry tomatoes, arugula, 
 parmesan cheese, sauteed baby potato with parsley, onion, lemon

 Tabbuleli Tavuk 
 chicken with tabbouleh 

 200 g tavuk külbastı, zerdeçallı tabbule, soğanlı maydanozlu  
 sotelenmiş baby patates, roka, maydanoz, dereotu, kuş üzümü,  
 fındık, taze soğan, nar ekşisi, nar  
 200 g grilled chicken cutlet, tabbouleh with turmeric, sauteed baby 
 potato with parsley and onion, arugula, parsley, dill, blackcurrants, 
 hazelnut, green onion, pomegranate sauce, pomegranate

Beef Stroganoff
beef stroganoff

mantar, hardal, beyaz soğan, krema, 
domates salçası, kırmızı şarap ile hazırlanmış 
200 g dana kontrafile, yasemin pilavı, haşlanmış 
brokoli, fırınlanmış zerdeçallı karnabahar, 
pancar, havuç 
200 g beef steak prepared with mushrooms, 
mustard, white onion, cream, tomato paste, 
red wine, jasmine pilaf, boiled broccoli, 
baked cauliflower with turmeric, red beet, 
carrot

Dana Schnitzel
veal schnitzel

200 g panelenmiş dana kontrafile, 
sote biberli domatesli patates, mozarella 
peyniri, cheddar peyniri, beyaz fırın yapımı 
chimichurri labneli yoğurt sos, lime
200 g breaded veal steak, sauteed potatoes 
with pepper and tomato, mozarella cheese, 
cheddar cheese, yoghurt sauce with labneh 
and chimichurri made by beyaz fırın, lime
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nar ekşisi, PUNICA

domates salçası, ANTAKYA BAKKALI

laktoz lactose gluten gluten yumurta egg

sert kabuklu meyveler fındık, ceviz, kuruyemiş nuts

deniz yumuşakçaları mollusksALERJEN MADDE/ÜRÜN ADI
name of the allergen substance or product hardal mustard alkol alcohol

Yiyemediklerinizi  
patili dostlarımızla paylaşın. 
share the food you could not eat with 
our pawed friends!



Mantar Soslu Izgara Tavuk
grilled chicken with mushroom sauce

kremalı mantar sos (istiridye, kültür, kestane mantarı) ile hazırlanmış
200 g tavuk göğüs, yasemin pilavı, fırınlanmış pancar, fırınlanmış havuç, 
brokoli ve zerdeçallı karnabahar
200 g grilled chicken breast with creamy mushroom sauce (oyster, cultivated and
chestnut mushrooms), jasmine pilaf, baked red beet, baked carrot, broccoli, 
cauliflower with turmeric

Köz Patlıcanlı Tavuk
chicken with grilled eggplant  
200 g ızgara tavuk budu, köz patlıcan, havuçlu pırasalı 
firik pilavı, yoğurt, nar 
200 gr grilled drumsticks, grilled eggplant, firik pilaf with 
carrot and leek, yogurt, pomegranate  
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firik, TEOFARM

susam sesamelaktoz lactose gluten gluten yumurta egg

sert kabuklu meyveler fındık, ceviz, kuruyemiş nuts

ALERJEN MADDE/ÜRÜN ADI
name of the allergen substance or product

Hellim Peynirli Şiş Köfte
meatballs with halloumi cheese
hellim peynirli 200 g ızgara şiş köfte, Sorgül unlu, domates salçalı   
lavaş, pancarlı kısır, narlı alabaşlı cacık, humus, çıtır nohut, soslu 
lahana turşusu, limon dilim
200 g grilled meatballs shish with halloumi cheese, lavash with 
Sorgul flour and tomato paste, bulghur salad with red beet, cacik with 
kohlrabi and pomegranate, hummus, crispy chickpeas, sauced 
cabbage pickles, lemon

Izgara Köfte
grilled meat balls
200 gr mini ızgara köfte, patates kızartması, muhammara, çifte kavrulmuş   
tahinli yoğurt sos, soslu lahana turşusu 
200 gr mini grilled meatballs, french fries, muhammara, double roasted 
tahini yoghurt sauce, sauced cabbage pickles

Izgara köfte yumurta ve yumurta ürünleri içermemektedir.
Grilled meatball does not contain egg and egg products.

Yiyemediklerinizi  
patili dostlarımızla paylaşın. 
share the food you could not eat with 
our pawed friends!

sorgül unu, YAŞAYAN TOPRAK YEREL TOHUM PROJESİ
domates salçası, AKDENİZ HATAY SOFRASI

tahin, KALAYCIOĞLU

— firik

Teofarm Tarımsal Ürünleri, “Bereketli Hilal” olarak 

bilinen, buğday tarımının ilk yapıldığı kadim toprak-

larda bilinçli ve sağlıklı üretim yapan bir aile şirketidir. 

Ailenin belgelere dayanan tarım geçmişi 1760'lara 

kadar uzanmaktadır.

Amik Ovası'nda yetiştirilen olgunlaşmamış taze yeşil 

buğdaydan binlerce yıllık yöntemlerle üretilen Firik, 

kendine has tütsülü lezzeti ile Hatay sofraların-

da sıklıkla yer alan bir üründür. Firik yapımında, 

Amik Ovası’nda yetiştirilen sert buğday tercih edilir. 

Buğdaylar Mayıs ayında henüz yeşil ve olgun-

laşmamışken orak ile biçilir. Tütsülenme ile sap-

larından ayrılarak dinlendirildikten sonra başak-

larından ayrılarak taş değirmende kırılır. Yapılış 

yöntemi nedeniyle tütsülü kendine has bir lezzeti 

olan firiği pilav ve dolma yapımında kullanıp afiyetle 

tüketebilirsiniz.

TEOFARM

Beyaz Fırın'ın Yaşama Katkı  
Projelerinden "Paketle Götür"
Patili dostlarımız için Hayata Merhaba Derneği 
ile yaptığımız bu çalışmanın detaylarını Nathalie 
Stoyanof Suda'dan dinlemek için QR kodu 
okutun. 



Somon Bowl
salmon bowl

180 g tereyağında pişirilmiş Norveç 
somon küpleri, maskolin, zerdeçallı 
karnabahar, sotelenmiş kültür mantarı, 
avokadolu kinoa salatası, limon 
180 g Norway salmon cubes cooked with 
butter, arugula, colored california peppers, 
sauuteed cultivated mushrooms, 
quinoa salad with avocado, lemon

beyaz kinoa, PİNOA
avokado, TROPİKAL TÜRKİYE
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 Falafel
 falafel

 falafel, humus, sorgül unlu, domates salçalı lavaş, zahterli    
 Hatay kırma zeytini, labneli yoğurt, alabaş, kırmızı lahana, maydanoz,
 sumak, nar ekşisi  
 falafel, hummus, lavash with Sorgul flour and tomato paste, Hatay crushed olives  
 with powdered thyme blend, yoghurt with labneh, kohlrabi, red cabbage, parsley,  
 sumac, pomegranate sauce  

Humusumuzun içerisinde yer alan tahinimiz, Osmaniye ve Manavgat’ta yetiştirilen 
susamlarla, Konya’da odun ateşinde çifte kavrulmuş olarak üretilmektedir.
The tahini contained in the hummus is made of sesame from Osmaniye and 
Manavgat, and is double roasted in woodfire in Konya.

sorgül unu, YAŞAYAN TOPRAK YEREL TOHUM PROJESİ
domates salçası, Hatay kırma zeytini AKDENİZ HATAY SOFRASI
nar ekşisi PUNICA
tahin KALAYCIOĞLU

 Köz Patlıcanlı Dana Tiftik
 beef shank

 200 g tiftiklenmiş dana incik, köz patlıcan, yoğurt, domates sos,   
 Sorgül kıtır, acı yağ, maydanoz
 200 g deboned beef shank, roasted eggplant, yoghurt, tomato sauce, lavash   
 crisps made of Sorgül flour and tomato paste, bitter oil, parsley

susam sesamelaktoz lactose gluten gluten

balık fish

ALERJEN MADDE/ÜRÜN ADI
name of the allergen substance or product



 Çilekli Milföy
 strawberry mille-feuille

 milföy hamuru, pastacı kreması, çilek  
 mille-feuille dough, pastry cream, strawberry 

arzu edildiği takdirde çikolata sosu ile servis edilebilir
can be served with chocolate sauce upon request

ilave sos - 4,50 ₺
extra sauce - 4,50 ₺

bir beyaz fırın klasiği
authentic recipe of beyaz fırın

MİLFÖY
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laktoz lactose gluten gluten yumurta egg

sert kabuklu meyveler fındık, ceviz, kuruyemiş nutssoya soybean

ALERJEN MADDE/ÜRÜN ADI
name of the allergen substance or product
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 Muzlu Rulo
 banana roulade cake

 rulo kek, pastacı kreması, muz  
 roulade cake, pasty cream, banana 
 

 Çilekli Çatı
 strawberry pyramid cake

 vanilyalı pandispanya, pastacı kreması, çilek  
 pastry cake with vanilla, pastry cream, strawberry 

 pâte à choux hamuru, pastacı 
 kreması, çikolatalı sos, çilek  
 pâte à choux dough, pastry cream, 
 chocolate glaze, strawberry

beyaz fırın'ın yarattığı lezzet
authentic recipe of beyaz fırın

POLKA
-201 1-

Frambuazlı Yeşil Limonlu 
Cheesecake
raspberry green lemon cheesecake

Balkabaklı Cheesecake
pumpkin cheesecake

Mozaik Cheesecake
mozaic cheesecake

beyaz fırın'ın yarattığı lezzet
authentic recipe of beyaz fırın

MOZAİK
CHEESECAKE

-  201 6  -

 Çikolatalı Fındıklı Rulo Pasta
 Chocolate Raulade Cake With Hazelnut

 kakaolu rulo kek, çikolatalı pastacı kreması,  
 çikolata kaplı fındık draje, sütlü çikolatalı sos,  
 fındık  
 chocolate roulade cake, chocolate pastry cream,  
 chocolate covered hazelnut dragee, milk chocolate  
 sauce, hazelnut

- yenilenen reçetesi ile

Yumurta içeren tüm 
tatlılarda free range 

yumurta kullanılmaktadır.
We use free range eggs in 
all the desserts containing 

eggs.

laktoz lactose gluten gluten yumurta egg

sert kabuklu meyveler fındık, ceviz, kuruyemiş nuts

ALERJEN MADDE/ÜRÜN ADI
name of the allergen substance or product soya soybean

frambuaz, böğürtlen FRAM-MEY
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bir beyaz fırın klasiği
authentic recipe of beyaz fırın

EKLER

Çikolatalı Ekler
eclair with chocolate
pâte à choux hamuru, çikolatalı pastacı 
kreması, çikolatalı sos  
pâte à choux dough, chocolate pastry cream, 
chocolate glaze
 
Vanilyalı Ekler
eclair with vanilla 
pâte à choux hamuru, vanilyalı pastacı 
kreması, çikolatalı sos  
pâte à choux dough, vanilla pastry cream, choco-
late glaze
 

Frambuazlı Ekler - yeni 
eclair with raspberry - new
pate a choux hamuru, vanilyalı pastacı 
kreması, frambuaz, ruby çikolatalı sos, 
frambuaz kurusu
pâte à choux dough, vanilla pastry cream, 
raspberry, ruby chocolate glaze, dried raspberry 

Badem Ezmeli Limonlu Ekler - yeni 
eclair with almond paste & lemon - new 
pate a choux hamuru, limonlu pastacı 
kreması, badem ezmesi, zerdeçallı beyaz 
çikolatalı sos, limon kabuğu rendesi 
pâte à choux dough, pastry cream with lemon, 
almond paste, white chocolate glaze with turmeric, 
lemon zest

laktoz lactose gluten gluten yumurta egg

sert kabuklu meyveler fındık, ceviz, kuruyemiş nutssoya soybean

ALERJEN MADDE/ÜRÜN ADI
name of the allergen substance or product

frambuaz, FRAM-MEY
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 Muzlu Milky Roll
 banana milky roll

 çikolata sosu, beyaz çikolatalı ganaj, muz, 
 öğütülmüş bisküvi   
 chocolate sauce, white chocolate ganache, 
 banana, grounded biscuit

  Dı̇lı̇m Pasta Çeşı̇tleri 
  slice of cakes
  Sezonluk tatlarımızı tezgahlarımızda bulabilirsiniz. Lütfen servis yapan arkadaşlarımıza sorunuz. 
  you can find our seasonal flavors on the counter. please ask your server. 

 Pina
 pina

 çikolatalı pastacı kreması, kakaolu pandispanya, 
 çikolatalı mousse, çikolata kaplı fıstık 
 chocolate pastry cream, pastry cake with cacao, 
 chocolate mousse, pistachio with chocolate 

 San Sebastian Cheesecake
 san sebastian cheesecake

arzu edildiği takdirde çikolata sosu ile servis edilebilir 
can be served with chocolate sauce upon request 
  ilave sos
 extra sauce

Beyaz Çikolatalı Brownie
white chocolate brownie

brownie keki, beyaz çikolata parçaları 
(1 top vanilyalı dondurma eşliğinde servis edilir)  
brownie cake, white chocolate pieces
(served with vanilla ice cream scoop on top)

 Petit Fours Tabağı
 petit fours plate

 6 adet karışık petit fours
 mevsim meyvelerine göre tartaletlerimiz farklılık gösterebilir.
 lütfen tartalet ve petit fours çeşitlerimizi servis yapan 
 arkadaşlarımıza sorunuz. 
 6 pieces mixed petit fours
 our tarts may vary depending on the season fruits.
 please ask your server for our tarts and petit fours flavors.

laktoz lactose gluten gluten yumurta egg

sert kabuklu meyveler fındık, ceviz, kuruyemiş nutssoya soybean

ALERJEN MADDE/ÜRÜN ADI
name of the allergen substance or product
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    Tiramisu
 	 tiramisu

  peynirli krema, kedi dili bisküvi, 
  kahveli şurup, konyak
  (eser miktarda alkol bulunmaktadır.)  
 	 cheese cream, ladyfinger biscuits, coffee sauce,  
 	 cognac (includes trace amount of alcohol)

 	 Çilekli Muzlu Bisküvili Muhallebi
 	 custard with strawberry, banana and biscuit  

  pastacı kreması, çilek, muz, çikolatalı 
  profiterol sosu, öğütülmüş bisküvi
 	 pastry cream, strawberry, banana, chocolate 
 	 profiterole sauce, ground biscuit 
 

 	 Supangle
 	 supangle

  muhallebi, kedi dilli bisküvi, çikolatalı 
  profiterol sosu, kakao
 	 custard, ladyfinger biscuits, chocolate 
 	 profiterole sauce, cacao

Tatlılar . desserts

     Beyaz Çikolatalı Frambuazlı Profiterol
  white chocolate raspberry profiterole

     Çikolatalı Fıstıklı Profiterol 
  chocolate pistachio profiterole 

Plastik Yerine Cam ve 
Seramik Kase Kullanıyoruz

1994 yılından bu yana süren Beyaz Fırın’lar-
da plastik kase yerine cam ve seramik kase 
kullanımımızla ilgili detayları Nathalie Stoyanof 
Suda'dan dinlemek için QR kodu okutun.

BEYAZ ÇİKOLATALI

FRAMBUAZLI
PROFİTEROL

beyaz fırın'ın 
yarattığı lezzet
authentic recipe of 
beyaz fırın

-  20 0 6  -

FRAM-MEY

laktoz lactose gluten gluten yumurta egg alkol alcohol

sert kabuklu meyveler fındık, ceviz, kuruyemiş nutssoya soybean

ALERJEN MADDE/ÜRÜN ADI
name of the allergen substance or product

— frambuaz, böğürtlen, dondurulmuş yaz 

domatesleri, dondurulmuş şeftali

Bizim yaklaşık 25 senedir frambuaz ve böğürtlen al-

dığımız firma Fram-Mey, 1996 yılında Bursa’da meyve 

üreticilerinin desteği ile kuruldu. 

Uludağ’ın eteklerindeki verimli topraklardan elde 

edilen meyveler, doğru tarım yöntemleri ile üretiliyor. 

Her ürünün üretim planlamasında kendi kategorisi için 

en doğru bölge, en doğru rakım ve en doğru cins ter-

cihleri esas alınıyor. 

Dağ köylerini kalkındıran, istihdam yaratan Fram-

Mey firması aracılığı ile, Uludağ’ın bereketli toprak-

larında yetişen meyveler, Türk gastronomisinde yerini 

alıyor. Pastalarımızda, içeceklerimizde kullandığımız 

frambuaz, böğürtlen ve şeftali meyvelerinin yanı sıra, 

yumurtalarımızda, pizza ve makarnalarımızda kul-

landığımız domates sosları için de dondurulmuş yaz 

domateslerini Fram- Mey'den tedarik etmekteyiz.  

frambuaz, FRAM-MEY

Yenilikçi Beyaz Fırın'ın 
Yarattığı Lezzetler
Yıllar içerisinde yenilikçi bakış açısıyla hazır-
lanan ve klasikleşen Beyaz Fırın lezzetlerinin 
hikayelerini Nathalie Stoyanof Suda'dan 
dinlemek için QR kodu okutun.
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*sütlü tatlılarda, nişasta yerine pirincin taş değirmende 
öğütülmesiyle elde edilen sübye kullanılır.
prepared with emulsion obtained through rice tempered 
in stone mill, instead of starch.

traditional flavors prepared with emulsion

Sübye ile Hazırlanmış 
Geleneksel Lezzetler

 Badem Unlu, Çilekli Muzlu Fit Pasta
 almond floured fit cake with strawberry and banana

 hurma ile tatlandırılmış, badem unlu, hindistan cevizi unlu 
 kakaolu kek, hurmalı, kakaolu, kinoalı pastacı kreması, 
 frambuaz, muz, çilek, böğürtlen 
 cocoa cake made with almond flour, coconut flour, sweetened 
 with date. pastry cream with cocoa, date and quinoa. raspberry, 
 banana, strawberry, blackberry

rafine şeker yerine hurma ile tatlandırılmıştır. 
without added sugar, sweetened with date instead of refined sugar.

rafine şeker yerine hurma ile tatlandırılmıştır. 
without added sugar, sweetened with date instead of refined sugar.

Gluten içermeyen pasta: un yerine badem ve hindistan cevizi 
kullanıldığından glutensiz ürün tercihleriniz için bir seçenek olabilir. 
Üretim sürecinden dolayı, gluten çapraz bulaşma riski vardır.
Gluten-free cake: almonds and coconut instead of flour
It can be an option for your gluten-free product preferences.
Due to the manufacturing process, there is a risk of gluten
cross-contamination.

 

frambuaz, böğürtlen, FRAM-MEY
hindistan cevizi unu, NATURELKA

 Muzlu Fit Kek
 sugar free banana fit cake
 siyez unlu, dut unu ve muz ile tatlandırılmış, cevizli, tarçınlı fit kek. 
 çilek ve yer fıstığı ezmesi ile servis edilir. 
 fit cake prepared with einkorn flour, seasoned with mulberry   
 flour, banana, walnut, cinnamon. served with strawberries and 
 peanut butter. 

rafine şeker yerine dut unu ve muz ile tatlandırılmıştır. 
without added sugar, mulberry and banana are used 
instead of refined sugar.

 

siyez unu, SİYEZ EVİ
dut unu, NATURELKA

 Frambuazlı Kajulu Raw Pasta 
 raspberry cashew raw cake

 hurma ile tatlandırılmış, hindistan cevizi, badem ve kakao ile hazırlanan 
 pasta tabanı, frambuaz, öğütülmüş çiğ kaju, hindistan cevizi yağı, hurma 
 püresi, kakao, vanilya, tarçın ile hazırlanan krema, frambuazlı fit truf
 pie base flavored with dates and prepared with coconut, almond and cocoa,
 raspberry, ground raw cashew, cream prepared with coconut oil, date puree,    
 cocoa, vanilla, cinnamon, raspberry fit truffle

Gluten içermeyen pasta: un yerine badem ve hindistan cevizi kullanıldığından 
glutensiz ürün tercihleriniz için bir seçenek olabilir. Üretim sürecinden dolayı, 
gluten çapraz bulaşma riski vardır.
Gluten-free cake: almonds and coconut instead of flour It can be an option 
for your gluten-free product preferences. Due to the manufacturing process, 
there is a risk of gluten cross-contamination.

 

frambuaz, FRAM-MEY

 Bademli Keşkül
 milk pudding with almond
 bademli keşkül, toz fıstık
 milk pudding with almond, 
 pistachio 
 

 Kazandibi
 buttom burned turkish milk pudding

kazandibi yumurta içermemektedir. 
buttom burned turkish milk pudding do not  
contain egg.

 Sütlaç
 rice pudding  

 Makaron Tabağı
 macaron plate
 4 adet karışık makaron
 çikolatalı, vanilyalı, karamelli, fıstıklı, 
 limonlu, frambuazlı, portakallı, lavantalı

 4 pieces mixed macarons
 chocolate, vanilla, caramel, pistachio, 
 lemon, raspberry, orange, lavender

Fit Tatlılar

laktoz lactose gluten gluten yumurta egg

sert kabuklu meyveler fındık, ceviz, kuruyemiş nutssoya soybean

ALERJEN MADDE/ÜRÜN ADI
name of the allergen substance or product

NATURELKA

— dut unu, hindistan cevizi unu

2015’ten beri, glutensiz, katkısız ve şeker ilavesiz 

ürünlerini tüketiciyle buluşturan Naturelka, Aydın’da 

yaşayan girişimci bir çift tarafından kurulmuştur.

Aydın’ın bereketli topraklarında yetişen kestaneden 

“kestane unu” yaparak başlayan maceraları, yıllar 

içinde bilgilerini ve ürün çeşitliliğini artırarak devam 

etmiştir. 

Markanın amacı, doğallığını korumuş ürünleri, yeni-

likçi bakış açısıyla tüketiciye sunmak ve onlardan ge-

len yorumlarla kendilerini ve ürünlerini geliştirmektir.

Beyaz Fırın'la Ruhunu Besle, 
Bedenini Besle!
Nathalie Stoyanof Suda'dan dinlemek için 
QR kodu okutun.

yerfıstığı peanut
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Limonatalar bardak
lemonades glass

  naneli 
 mint 
 naneli-elmalı
 mint-apple 

 çilekli
 strawberry
 narlı
 pomegranate

 klasik 
 classic

şeker ilavesiz limonata 
bal ile tatlandırılmıştır.
lemonade is sweetened 
with honey, without added sugar

Limonatalar sürahi
lemonades jug

  klasik
 classic
  naneli
 mint
 naneli-elmalı
 mint-apple 

  çilekli 
 strawberry
  narlı
 pomegranateşeker ilavesiz limonata 

bal ile tatlandırılmıştır.
lemonade is sweetened 
with honey, without added sugar

limonatalarımız beyaz fırın’ın yıllardır kullandığı 
limonata mayası ile hazırlanmaktadır.
our lemonades are prepared with the 

lemon yeast that has been used by 
beyaz fırın for years.

kendi mayamız & kendi reçetemiz 
our yeast & our recipe

bir beyaz fırın klasiği
a beyaz fırın classic

LİMONATA

		 fark ile limonatalarımızı şeker ilavesiz olarak hazırlatabilirsiniz.
 for extra, for lemonades with no added sugar.

		 fark ile limonatalarımızı şeker ilavesiz olarak hazırlatabilirsiniz.
 for extra, for lemonades with no added sugar.
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Date & Nut
date & nut

hurma, ceviz, muz, süt, yulaf, chia tohumu
date, walnut, banana, milk, oat, chia seeds

 
Date & Nut Badem Sütlü
date & nut with almond milk

 

Date & Pineapple Avocado 
Badem Sütlü
date & pineapple avocado with almond milk

 
Date & Berry
date & berry

hurma, böğürtlen, muz, süt
date, blackberry, banana, milk

 
Date & Berry Badem Sütlü
date & berry with almond millk

Cleaner
cleaner 

elma, portakal suyu, çilek püresi, 
frambuaz püresi 
apple, orange juice, strawberry puree, 
raspberry puree

Ananas Portakal
pineapple orange 

ananas, portakal, zencefil, nane, 
limon suyu 
pineapple, orange, ginger, mint, lemon juice

Refresher  
refresher

yeşil elma, roka, zencefil, limon 
suyu, nane, maydanoz  
green apple, arugula, ginger, lemon 
juice, mint, parsley
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sağlık veren içecekler 
şeker ilavesiz olarak 

hazırlanmaktadır
healthy coolers 
are prepared

with no added sugar

frambuaz, FRAM-MEY

 
Date & Pineapple Avocado
date & pineapple avocado

hurma, avokado, ananas, süt, muz, 
chia tohumu
date, avocado, pineapple, milk, banana, 
chia seeeds

laktoz lactose gluten gluten

sert kabuklu meyveler fındık, ceviz, kuruyemiş nuts

ALERJEN MADDE/ÜRÜN ADI
name of the allergen substance or product

Beyaz Fırın’la Ruhunu Doyur!
Radyo Voyage’ın Beyaz Fırın için hazırladığı
listemizi Spotify’dan dinlemek için kodu taratın.



Limonlu Zencefil Gazozu - yeni
ginger ale with lemon - new 

limonata, soda, zencefil
lemonade, soda, ginger

Naneli Limonlu
Zencefil Gazozu - yeni
ginger ale with mint and lemon - new 

limonata, soda, zencefil, nane
lemonade, soda, ginger, mint

Narlı Limonlu 
Zencefil Gazozu - yeni
ginger ale with lemon and pomegranate - new 

limonata, soda, zencefil, nar
lemonade, soda, ginger, pomegranate ZE
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Sade Kefir
kephir 

 
Pancar Kefir
red beet kephir 
kefir, pancar, yaban mersini
kephir, red beet, billberry

Kombucha
kombucha  
yeşil çaylı kombucha, lime 
green tea kombucha, lime

kombucha, SHAMAN SECRET

— kombucha

Özenle seçilen çay yapraklarıyla, cam fermanta-

syon kaplarında üretilen kombucha, 2000 yıldır Uzak 

Doğu’da yapılan ve Japonya’dan Rusya’ya, oradan 

da tüm Dünya’ya yayılan çok özel bir içecektir. Amer-

ika ve Avrupa’da kola ve gazoza alternatif olarak 

tüketilen kombucha; tamamen doğal malzemelerden 

üretilir ve hiçbir katkı maddesi, koruyucu ve aroma 

içermez. Probiyotik olmasının yanı sıra doğal enzim-

ler de içerir. Hazmı kolaylaştırır, bağışıklığı güçlendirir. 

Bu nedenle günümüzün en sağlıklı içeceklerden 

biri olarak kabul görmektedir. Butik üretim yapan 

kombucha markalarından Shaman’s Secret’ın farkı, 

üretiminde tamamen geleneksel yöntemleri tercih 

etmesi ve üstün standartlarda, cam fermantasyon 

kaplarda üretim yapmasıdır. 
Zerdeçallı Portakal Havuç
orange carrot with turmeric

portakal suyu, havuç, zencefil, zerdeçal, 
karabiber, zeytinyağı, yeşil elma
orange juice, carrot, fresh ginger, turmeric, 
pepper, olive oil, green apple

SHAMAN SECRET

şeker ilavesiz limonata ile
with lemonade without added sugar

şeker ilavesiz limonata ile
with lemonade without added sugar

şeker ilavesiz limonata ile
with lemonade without added sugar

Beyaz Fırın Yapımı

Zencefil Gazozları

laktoz lactoseALERJEN MADDE/ÜRÜN ADI
name of the allergen substance or product



Red Punch
red punch
çilek, ananas suyu, cranberry suyu, 
limonata, portakal suyu, frambuaz, 
böğürtlen 
strawberry, pineapple juice, cranberry 
juice, lemonade, orange juice, raspberry, 
blackberry

bardak
glass

sürahi
jug
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Taze Meyve Suları bardak
fresh fruits juices glass 
 

portakal orange

havuç carrot

elma apple

karışık mixed

Taze Meyve Suları 
fresh fruit juices

Milkshake Bubble Tea
milkshake bubble tea 

vanilyalı dondurma, süt, karışık bubble tea
vanilla ice cream, milk, mixed bubble tea

Blueberry Bubble Tea
blueberry bubble tea 

süt, çay, blueberry bubble tea 
milk, tea, blueberry bubble tea

Meyveli Bubble Tea
fruit bubble tea

portakal suyu, çilek püresi, frambuaz püresi,   
meyveli bubble tea
orange juice, pureed strawberry, pureed raspberry,   
fruit bubble tea

frambuaz, böğürtlen, FRAM-MEY

frambuaz, FRAM-MEY

laktoz lactoseALERJEN MADDE/ÜRÜN ADI
name of the allergen substance or product



bitki çayları
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Beyaz Fırın Yapımı Ice Tea
ice tea made by Beyaz fırın

 Şeftalili
 peach
 demleme çay, şeftali, bal
 tea, peach, honey

 Limonlu
 lemon
 demleme çay, limonata
 tea, lemonade

Beyaz Fırın yapımı Şeftalili Ice Tea'lerimizde Bursa’nın 
dağ köylerinde doğru tarımla üretilen gülaven cinsi 
şeftalileri kullanıyoruz. 

Tadı ve rengiyle dikkat çeken bu tür, Bursa'ya özgü 
bir şeftali türü olması nedeniyle de tercih sebebimiz.

Mevsiminde toplanan şeftaliler, Beyaz Fırın için 
Fram-Mey tarafından -40 derecede şoklanıyor.  
Tazeliğini ve besleyici özelliğini koruyan bu yöntem 
sayesinde mevsiminde toplanan şeftalileri içecekle- 
rimizde kullanabiliyoruz.

In peach iced tea made by Beyaz Fırın, we use Gülaven peaches cultivated in mountain 
villages of Bursa city through good agricultural processes. This kind of peach, remarkable with 
its flavor and color, is also a preference for us because of its origin, Bursa. 

Peaches picked in season are quick-freezed in -40 degrees by Fram-Mey for us. Thanks to 
this method enabling to preserve the nutritivity of the product, we use peaches while preparing 
drinks.

Soğuk Bitki Çayları
cold herbal tea

  Berry Ice Tea
  berry ice tea
  çay tohumu, böğürtlen
  tea seed, blackberry

  Cool Morocco
   cool morocco
  morocco çayı, lime, nane, elma
  morocco tea, lime, mint, apple

böğürtlen, FRAM-MEY donmuş şeftali, FRAM-MEY

zencefilli ıhlamur çayı
lindel tea w/ginger

morocco çayı
morocco tea
taze nane, limon, portakal, elma
fresh mint, lemon, orange, apple

Demleme Çay
brewed tea

büyük
large

termos
thermos

küçük
small

yeşil çay 
green tea

yaseminli yeşil çay
green tea w/jasmine

Bitki Çayları
herbal teas 

 Kış Çayı - yeni
 winter tea - new
 hibiskus, kuşburnu, çubuk tarçın, karanfil, portakal, kekik, 
 karabiber, zencefil, elma, limon suyu, yanında bal ile servis   
 edilmektedir
 hibiscus, rosehip, cinnamon stick, carnation, orange, thyme,   
 pepper, ginger, apple, lemon juice, served with honey

 Kış Limonatası - yeni
 winter lemonade - new
 limonata, nane, çubuk tarçın, karanfil, zencefil, limon
 * sıcak servis edilir
 lemonade, mint, cinnamon stick, carnation, 
 ginger,lemon 
 * served hot

 şeker ilavesiz limonata ile
 lemonade without added sugar

kış çayı

kış limonatası



  Filtre Kahve 
  black coffee

  Espresso
  Double Espresso
  Americano
  Cappuccino
  Macchiato
   Caramel Macchiato - yeni/new

	  Caffe Mocha

Caff e Mocha
Caff e Lat e

sıcak çikolata

 Türk Kahvesi
 turkish coffee

 Salep
 salep 

 Süt
 milk

Altın Süt

 Altın Süt
 golden milk
 süt, zerdeçal, toz tarçın, karabiber,    
 zencefil, zeytinyağı 
 milk, turmeric, ground cinnamon, black    
 pepper, ginger, olive oil

 Sıcak Çikolata
 hot chocolate 
 bitter çikolata ve süt ile hazırlanmış    
 sıcak çikolata, çikolata kaplı marshmellow topu
 glass of hot chocolate with dark chocolate
 and milk, served with marshmellow 
 chocolate ball

Baileys Coffee
baileys coffee
baileys, espresso, şanti
baileys, espresso, whipped    
cream 
 

alkollü kahvelerimiz sadece Kanyon, Etiler ve Suadiye 
mağazalarımızda bulunmaktadır.
coffees with alcohol are served only at our Kanyon, 
Etiler and Suadiye branches.

Alkollü Kahveler 
coffees with alcohol

Baileys Coff ee
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Chai Tea Lat e - yeni

Caramel Macchiato

 Caffe Late 
 Caffe Late, badem sütlü 
  w/almond milk 

 Chai Tea Late - yeni/new

 Flat White 

 Cortado

  ekstra badem sütü
 extra almond milk 

laktoz lactose

sert kabuklu meyveler fındık, ceviz, kuruyemiş nutssoya soybean

ALERJEN MADDE/ÜRÜN ADI
name of the allergen substance or product
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Beyaz Fırın’la Ruhunu Doyur!
Radyo Voyage’ın Beyaz Fırın için hazırladığı
listemizi Spotify’dan dinlemek için kodu taratın.



 Iced Americano
 iced americano
 espesso, buz
 espresso, ice 
 

  Iced Mocha
 iced mocha 
 espresso, süt, bitter çikolata, şanti
 espresso, milk, bitter chocolate, whipped  
 cream

 

 

  Coca Cola
 coke 
 coca cola
 coca cola zero
 coca cola light

Meşrubatlar 
soft -drinks

 Su
 water 
 küçük
 small 
  büyük
 large

 Soda
 mineral water 
 küçük premium
 small premium 
		 büyük 
 large

 Beyaz Fırın
 Yapımı Ayran
 ayran 
 klasik classic
  fesleğenli w/basil

  Fuse Tea
 fuse tea 
 limon lemon
 şeftali peach

  Gazozlar
 soda-pops 
 klasik classic
 portakallı w/orange

 Iced Late
 iced latte
 espresso, süt
 espresso, milk

 Iced Late, badem sütlü
 iced latte with almond milk
 espresso, badem sütü
 espresso, almond milk 
 

 

 

*Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği’ne (Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi 26.01.2017, Resmi Gazete Sayısı 29960 Mükerrer) göre alerjen maddelerin belirtilmesi zorunludur.
*According to the Turkish Food Codex Regulation on Food Labeling and Informing Customers (published in the Official Gazette dated 26.01.2017, Official Gazette No. 29960 Repeated), it is obligatory to specify allergen substances.

Bu işareti gördüğünüz ürünler yumurta içermemektedir. 
The products with this sign do not contain eggs.

Gluten
Buğday, arpa, çavdar, yulaf vb. Tahıllar gluten içerir. Bu tahılların 
bulunduğu ürünleri, tahıllara alerjisi olan kişiler veya çölyak hastaları 
tüketmemelidir.
Grains like wheat, barley, rye and oat include gluten. People with celi-
ac disease and allergic to grains shouldn’t consume products includ-
ing these grains.

Deniz kabukluları (crustacea) ve bunların ürünleri

Marine crustaceans and products 
Deniz kabukluları alerjen ürünlerdir. Deniz kabuklularını içeren ürünler, 
deniz kabuklularına alerjisi olan kişilerce tüketilmemelidir.
Products including crustaceans shouldn’t be consumed by people 
allergic to them. 

Yumurta ve yumurta ürünleri

Eggs and egg products
Yumurtaya alerjisi olan kişilerce tüketilmemelidir.
Shouldn’t be consumed by people allergic to egg.

Balık ve balık ürünleri

Fish  and fish products 
Balık ve balık ürünlerine alerjisi olan kişilerce tüketilmemelidir.
Shouldn’t be consumed by people allergic to fish and fish products.

Yerfıstığı ve yerfıstığı ürünleri

Peanut and peanut products
Yerfıstığına alerjisi olan kişilerce tüketilmemelidir.
Shouldn’t be consumed by people allergic to peanut.

Soya fasulyesi ve fasulyesi ürünleri 

Soy beans and soy bean products
Soya fasulyesine alerjisi olan kişiler tarafından tüketilmemelidir. 
Shouldn’t be consumed by people allergic to soy bean.

Süt ve süt ürünleri (laktoz dahil)

Milk and dairy products (with lactose)
Süt ve süt ürünleri laktoz içermektedir. Bu sebeple laktoza  alerjisi 
olan kişilerce ve laktoz intoleransı hastalarınca tüketilmemelidir.
Milk and dairy products include lactose. Therefore it shouldn’t be con-
sumed by people with lactose intolerance and allergic to lactose.

Sert kabuklu meyveler (kuruyemişler)

Nuts
Badem, ceviz, fıstık, antep fıstığı, fındık ve kaju sert kabuklu ve 
alerjen meyvelerdir. Bu meyvelere alerjisi olan kişiler, bu meyveleri 
içeren ürünleri tüketmemelidir.
Almond, walnut, peanut, pistachio, hazelnut, cashew are allergic 
nuts. People allergic to these nuts shouldn't consume products 
including them.

Kereviz ve kereviz ürünleri

Celery and celery products 
Kerevize alerjisi olan kişilerce tüketilmemelidir.
Shouldn’t be consumed by people allergic to celery.

Hardal ve hardal ürünleri

Mustard and mustard products 
Hardala alerjisi olan kişilerce tüketilmemelidir.
Shouldn’t be consumed by people allergic to mustard.

Susam tohumu ve susam tohumu ürünleri

Sesame seeds and sesame products
Susama ve susam tohumuna alerjisi olan kişiler tarafından tüketil-
memelidir.
Shouldn’t be consumed by people allergic to sesame and sesame 
seeds.

Acı bakla ve acı bakla ürünleri

Lupine and lupine products
Acı bakla türlerine alerjisi olan kişilerce tüketilmemelidir.
Shouldn’t be consumed by people allergic to lupine species.

Deniz yumuşakçaları ve ürünleri

Marine mollusks and products
Deniz yumuşakçaları ve ürünlerine alerjisi olan kişiler tarafından 
tüketilmemelidir. 
Shouldn’t be consumed by people allergic to marine mollusks and 
products.

Polen (arı poleni)

Pollen (bee’s pollen)
Polen alerjisi olan kişiler arı poleni içeren ürünleri tüketmemelidir.
Shouldn’t be consumed by people allergic to pollen and products.

Alerjen Madde ya da Ürünler . allergen substances or products

laktoz lactose

sert kabuklu meyveler fındık, ceviz, kuruyemiş nuts

ALERJEN MADDE/ÜRÜN ADI
name of the allergen substance or product
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Buffa
— burrata cheese
Buffa is a modern buffalo farm established in 2013 
in the Kandıra district of Kocaeli, well-known with 
its buffalos, getting inspired from the Italian buffalo 
farm architecture. The cheese making is held under 
the supervision of 20-year experienced Italian 
cheese masters, using high-quality milk obtained 
from Mediterranean buffalos through a meticulous 
daily milking process. 

The Mediterranean buffalos found in Italy are, in 
fact, from Anatolian origin. They were taken to 
Europe during the Crusades, rumor has it that. The 
buffalo breed productivity was increased thanks to 
the successful breeding work of Italians. 

Buffa Çiftliği is a long term investment as a farm 
equipped with modern, highly hygienic and well-
detailed facilities. Buffalos are systematically fed 
with chemical-free feeding stuff of good quality 
with the management of zootechnician Italian 
farm manager, that's why they have a high rate 
of productivity. Buffa has also made studies to 
help increase productivity in Anatolian buffalos 
with the aim to remind the buffalo farming to local 
producers.

Selme Zeytincilik 
—extra virgin olive oil, green and black olive
We utilize Selme olive oil in every items where we 
use extra-virgin olive oil, especially in our salads. 
Kantarcı family who lives in Ayvalık has one field 
of activity since 1948: olives and olive oil. Selme 
Zeytincilik managed by the family produces olive oil 
with geographical registration and black and green 
table olives produced with natural methods. Selme 
olive oils are delivered to us with the hologram 
showing the proof of the Ayvalık geographical 
registration, and has been internationally awarded 
in the last 5 years with 3 particular awards. 

The founder of the company and the father of the 
family Ömer Faruk Kantarcı's son Ahmet Selim 
Kantarcı has led to the foundation of the National 
Olive and Olive Oil Council.

"From Soil to Plate, Living Soil, Local Seed 
by Chef Ebru Baybara 
— sorgül wheat flour 
Story of the "Red Rose"
Reborn in 2017 thanks to Chef Ebru Baybara Demir’s “From Soil to Plate, Living Soil, 
Local Seed” project, Sorgul wheat became today a social gastronomy movement 
providing benefit to many people, from the landlord to the farmer. Sorgul’s story 
began with 2 tons of seeds planted in an area of 10.000 sqm following a “Good 
Agricultural Practices Training” given to 70 women living in the area during the first 
year of the project, and reached at the end of 3 years to 17 volunteer landlords, 
360 employed farmers and 1.400.000 sqm of planted area. Sorgul, which means 
red rose and which is one of Mesopotamia’s most ancient wheats, re-makes its 
way to our kitchens, and helps next generations to access quality food thanks to 
its water-free, fertilizer-free and low energy properties.

Koçulu Peynircilik  -  İlhan 
Koçulu 
— aged Kars kasseri, civil cheese, Malakan cheese, 
Kars gruyere, smoked Circassian cheese, gorcola 
cheese, Kars flour
Thanks to Koçulu Peynircilik (Koçulu Cheese), with 
the lead of İlhan Koçulu, 16 out of near 30 local 
cheeses of Kars have begun to be reproduced. We 
bring to your tables -through our breakfasts and 
pizzas-cheeses like aged Kars kasseri, Kars gruyere, 
civil cheese, Circassian smoked cheese, gorcola 
cheese and malakan cheese obtained with natural 
methods from local pedigrees fed with over 1500 
plants grown in Kars highlands. Ilhan Koçulu is a 
fourth generation cheesemaker and master. His 
130-year-old family is from Zavot (Boğatepe village, 
Kars) and have its origins in Caucasia.  Ilhan Koçulu 
who prefers traditional production methods of 
local products grown on the land of his ancestors, 
catches also attention with the value he adds to the 
area. While initiating the migration from cities to 
villages through the contributions he made to the 
improvement, he also made Kars a preference for 
cultural tourism. 

The inclusion of Kars kasseri in the scope of 
geographical indication and the registration of 
Boğatepe gruyere as “presidium” are among the 
efforts he made for the reviving of local cheeses. 
We take another product into operation, which is 
also important in the matter of supporting local 
producers and good agriculture: The Kars flour, 
that we’ll provide from İlhan Koçulu. The Kars flour 
is made through the milling of Cracked Wheat, 
the Caucasian Red Wheat and Çıldır Red Wheat 
in a couple of historical watermills constructed by 
Malacans in Kars villages. 

As you prefer our Kars bakery delicacies on our 
menu, the historical water mills from the Malakans 
will continue to rotate to grind the wheat grown in 
the fertile soil of Kars.

Naturelka 
— mulberry flour, coconut flour
Established by a couple living in Aydın, Naturelka 
sells gluten-, additive- and sugar-free products 
since 2015. The couple’s journey began with the 
production of “chestnut flour” made of chestnut 
grown in Aydın’s fertile soil, and the product range 
and the know-how developed over the years. They 
provided consumers with products maintaining 
their naturalness with an innovative approach 
and tended to improve themselves with consumer 
comments. 

Shaman Secret 
— kombucha
The kombucha tea is fabricated in glass fermentation containers with meticulously 
chosen tea leaves and is a very special drink made in Far East for 2000 years and 
spread firstly from Japan to Russia, then worldwide. 

Consumed as an alternative to coke and soda pop in US and Europe, the 
kombucha tea is an additive- and preservative-free drink made of completely 
natural ingredients. It includes natural enzymes and is probiotic. It enhances 
the immune system and facilitates the digestion, so it’s considered one of 
the healthiest drink of our time. Shaman’s Secret’s, being one of the boutique 
kombucha brands in Turkey, differentiates from others through its preference 
of traditional production techniques of high-quality standards and with its 
production in glass fermentation containers. 

Siyez Evi 
— einkorn flour
Siyez Evi is established in Kastamonu in 2017, in order to raise the number of 
producers through agriculture agreements executed with 140 farmers. 
Becoming an entrepreneur after 15 years of teaching, Sevim Özsoy went towards 
the agriculture and gave life to Siyez Evi feeling compelled to pay her duty of 
loyalty to her ancestors with 10,000-year-old heirloom. 

In Siyez Evi Konağı located in Kastamonu she contributed to the promotion and to 
the awareness expansion of the einkorn wheat and its by-products. 

Thanks to her efforts flour, puree, churned products, bulgur, tarhana, noodle, 
vermicelli and couscous made of the einkorn wheat started to be served more 
frequently as three main meals and three refreshments. 

Siyez Evi keeps making recipes revealing the benefits of the use of the einkorn 
wheat in meals and bakery products, as well as supporting local producers.

Punica
— pomegranate sauce
Punica, which means pomegranate in Latin, is a 
dream come true of Arzu Girgin, communication 
professional and Mehmet Girgin, agricultural 
engineer (m.sc). The dream was about the world 
class manufacturing and presentation of the 
pomegranate syrup being of weighty gastronomic 
value in all Mesopotamia cuisines in history. 

Punica’s all ingredients come from 4 thousand 
pomegranate trees that Girgin couple grow 
personally in compliance with Good Agricultural 
Practices in Harran Lowlands, where they are 
engaged in farming for four generations as a family 
tradition. The sweet-sour balance is provided by 
Hicaz, Devedişi and Katırbaşı kinds cultivated in this 
pomegranate garden. 

Punica is produced with a scientific approach 
guided by the tradition of Urfa area where the syrup 
is concentrated not by boiling, but by leaving under 
the sun. This process enables bottling the health, 
taste and scent coming from all the layers from the 
core to the shell without any loss.

Pinoa
— white quinoa, buckwheat
Pinoa is a brand that was born with the experiments 
of organic quinoa cultivation in the family lands of a 
lawyer mother who took a break from her profession 
with the birth of her son, in the fertile lands between 
Göbeklitepe and Karahantepe in Şanlıurfa, which 
have been used for agriculture for thousands of 
years.

The brand stepping forward with the aim to grow 
chemical- and synthetic additive-free local seeds 
of imported foods, witnessed the extinction of local 
seeds -of which Turkey is the motherland- and 
started to cultivate old type lentils, chickpeas and 
Karacadağ rice. Pinoa continues its journey by 
incorporating Mardin, Diyarbakır and Tokat cities 
into its production zone. 

Having products in 13 categories now and going 
ahead with the same production and harvest 
criteria since the beginning, Pinoa keeps working 
excitedly and proudly to bring seeds imbedded 
in our history and fertile soils together through 
additive-free processes. One of the primary 
objectives of the woman and lawyer leader of 
Pinoa, especially into the East, is to uplift her fellows 
of the area. 

Antalya Reçelcisi 
— sour cherry jam, strawberry jam (without  
added sugar)
We buy our no added sugar jam, flavored with fruit, 
65% fruit content strawberries and cherries, from 
Antalya Reçelcisi.

Antalya Reçelcisi is a family business that continues 
its boutique production approach, with the children 
and friends who took over the flag on the journey of 
the founder Numan Kocaacar in Antalya since 1989 
in order to produce the local flavors of his city.

It combines traditional production recipes with 
modern production infrastructure by supplying table 
quality products from the farmers who produce 
with the principle of good agriculture in the regions 
where the soil and climate structure of Anatolia 
and the most delicious fruits and vegetables are 
produced.

Based on the principle of "Good product consists 
of good raw materials and correct production 
techniques", it aims to produce products with high 
fruit rate and clean content. It brings the local taste 
to the present with its innovative product variety.

Fram-Mey 
— raspberry, blackberry, frozen summer tomatoes,
frozen peach
Fram-Mey – our raspberry and blackberry supplier 
for almost a quarter-century – is founded in 1996 
in Bursa with the support of fruit producers. Fruits 
grown on the fertile soil of Uludağ mountain foot 
are produced with good agricultural practices. 
Each product is categorized and the production 
planning is made through the most accurate area, 
the most accurate altitude and the most accurate 
type preferences. Fram-Mey helps developing the 
mountain villages, creates employment and thus, 
fruits grown on fertile soil of Uludağ gain its place in 
Turkish culinary.

In addition to the raspberry and blackberry that we 
use in our cakes and drinks, we also supply frozen 
summer tomatoes and frozen peach from Fram-Mey 
for our menu.

Antakya Bakkalı
— tomato paste, dried tomato, crushed Hatay
olives, powdered thyme
Antakya Bakkalı (Akdeniz Hatay Sofrası) is a 
project started with 7 women producers, involving 
49 products. The aim of this project is to produce 
conventional products using techniques that extend 
their shelf lives, do not include additives, do not 
compromise their taste, while taking the conditions 
of the season into consideration.

Women participating in this project benefit from 
the old but gold techniques of their elders. To set an 
example of those techniques among the products 
included in our menu: dried tomatoes and zahter 
(a blend of powdered thyme) are sundried, halhali 
olives are brined with olive oil&salt, and tomatoes 
are cooked at a low heat to become a sauce.
Those three different conventional techniques 
enable the long term storage of the products 
without compromising their freshness.

Teofarm 
— firik
Teofarm is a family company producing conscious and healthy agricultural 
products on its family land which is also known as “Fertile Crescent” and the first 
landlord of the wheat agriculture. The family’s documented agricultural history 
goes back to 1760s. Firik is a frequently used product of Hatay cuisine, having 
a smoked taste of its own and produced with thousands-year-old traditional 
methods using fresh green wheat cultivated in Amik Lowland. The hard wheat 
of Amik lowland is a product of choice for firik production. Green and immature 
wheats are sickled in May and are crashed in the stone mill after being separated 
from its ears by fumigation and resting process. You can tuck away this specific 
and smoky firik in pilaf and stuffed vegetables. 

Tropikal Türkiye 
— avocado
This is a local family firm founded in Alanya. The family being an avocado producer 
since 1987 had only arrived to promote and serve its avocado harvest to local people 
till 2000 and hadn’t had a commercial activity. But in 2005-2006, when avocado 
started to be heard in the market, the avocado-gardening activity had become 
to commercial production. The company ruled by its third generation now sells its 
products to many companies in mainly Istanbul, Çanakkale and Muğla, and is also 
a professional avocado sapling grower for the last four years. 

For about two years, we send the stones of the used avocados back to them for 
re-plantation.
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