ANK.12.22

sıcacık

corba 42.00tl
// K O C A M A N

TOSTLAR
FESTİVAL TOST

87 tl

SÜPER TOST

96 tl

ACILI TOST

88 tl

İTALYAN TOST

96 tl

Faluş ekmeğinde dil peyniri, kaşar peyniri, burger peyniri, zeytin ezmesi

Faluş ekmeğinde sucuk, salam, mozzarella peyniri, mantar, mısır, siyah
zeytin, pizza sos

Faluş ekmeğinde sucuk, kaşar peyniri, tatlı sivri biber, çok acı sos, tatlı
biber sos, kırmızı pul biber

Faluş ekmeğinde parmesan peyniri, mozzarella peyniri, domates, pesto sos

12 den
vurun

lunapark

// P A R M A K

I S I R T A N

BASLANGICLAR
ÇITIR TAVUKLAR

104 tl

EĞLENCE TABAĞI

104 tl

Kızarmış patates, coleslaw, Timboo tatlı sos

Kaşar pane, kızarmış tavuk parçaları, kızarmış
patates, kızarmış soğan halkaları, Timboo tatlı sos

TİMS & ÇITIR MIX

2 adet mini tims burger, çıtır tavuklar, kızarmış
patates, Timboo tatlı sos

142 tl

ACILI TAVUK KANATLARI

128 tl

ACILI BBQ TAVUK

120 tl

1 KOCA KASE ÇITIR TAVUK

265 tl

Kızarmış patates, ekşi krema sos

LUNAPARK

400 tl

Çıtır tavuklar, acılı BBQ tavuk, kaşar pane, peynirli
börek, kızarmış soğan halkaları, kızarmış patates,
Timboo tatlı sos, danish blue sos, sweet chilli sos

PİZZA ROLLS

95 tl

FISH & CHIPS

140 tl

Pizza sos ile sotelenmiş sucuk dilimleri, mantar, biber,
mısır, siyah zeytin, eritilmiş peynir, kızarmış patates,
Timboo tatlı sos

Kızarmış pane balık, kırmızı soğan, roka, mevsim
yeşillikleri, kızarmış patates, tartar sos

Acılı BBQ tavuk lokmaları, kızarmış patates, danish
blue sos

Timboo tatlı sos

1 KOCA KASE
ÇITIR TAVUK

PİZZA ROLLS

TiMS & ÇITIR MIX
Ürünlerin içinde acı sos ya da acı biber bulunmaktadır.

www.timboocafe.com

// T A P T A Z E

SALATALAR
PEYNİRLİ SALATA

115 tl

ROMALI SALATA

115 tl

peynirli
salata

Akdeniz yeşillikleri, Ezine peyniri, cheddar peyniri, kaşar peyniri,
taze nane, cherry domates, salatalık, siyah zeytin, mısır, yaban
mersini, ceviz, çörekotu, nar ekşili limon sos

Taze marul yaprakları, cajun baharatlı çıtır tavuk, cherry domates,
kurutulmuş domates, parmesan peyniri, sezar sos

FİLE BADEMLİ
ILIK TAVUK SALATASI

115 tl

DANA ETLİ SALATA

140 tl

Sotelenmiş cajun baharatlı tavuk parçaları, file badem, ıspanak,
semizotu, marul, yeşil elma, yaban mersini, cherry domates,
mısır, fesleğen ve nane aromalı balsamik sos

Aysberg, akdeniz yeşillikleri, sotelenmiş dana eti, domates,
salatalık, mısır, közlenmiş kırmızı biber, hardal sos

romali
salata

s
.... atis

MAKARNALAR

117 tl

DANA ETLİ PENNE ARRABBIATA

130 tl

Sotelenmiş tavuk eti, mantar, parmesan peyniri, alfredo sos

Sotelenmiş dana eti, parmesan peyniri, arrabbiata sos

DANA ETLİ VE MANTARLI PAPPARDELLE

Sotelenmiş dana eti, mantar, parmesan peyniri, alfredo sos

// D O L U

130 tl

.............
....

TAVUKLU CASARECCE ALFREDO

s ....

// D O Y U R U C U

sta

g
fyin pa

TAVUKLU
CASARESSE ALFREDO

D O L U

WRAPLER
HOT BBQ TAVUK WRAP

115 tl

TAVUKLU WRAP

115 tl

TİMBURRİTO

117 tl

CHILLI BEEF WRAP

155 tl

STEAK WRAP

145 tl

KÖFTE WRAP

130 tl

Tortilla ekmeğine sarılmış acılı BBQ tavuk, mozzarella peyniri,
yeşillik, sour cream sos, Danish blue sos

hot bbq
tavuk wrap

Tortilla ekmeğine sarılmış sotelenmiş tavuk, tatlı kırmızı ve yeşil
biber, mantar, yeşillik, sotelenmiş soğan

Tortilla ekmeğine sarılmış sotelenmiş tavuk, kızarmış soğan
halkaları, krem peynir, mozzarella peynir, Timboo tatlı sos, BBQ sos

timburrito

Tortilla ekmeğine sarılmış dana eti dilimleri, cheddar peyniri,
kıvırcık, domates, soğan halkası, relish sos, guacamole sos, chilli sos

Tortilla ekmeğine sarılmış sotelenmiş dana eti, tatlı kırmızı ve yeşil
biber, mantar, yeşillik, sotelenmiş soğan

Tortilla ekmeğine sarılmış ızgara köfte, tatlı kırmızı ve yeşil biber,
mantar, sotelenmiş soğan, mozzarella peyniri, cheddar peyniri

// G U R M E

SANDViCLER
TAVUKLU SANDVİÇ

115 tl

STEAK SANDVİÇ

150 tl

GOBİT KÖFTE

130 tl

TAVUK QUESADILLAS

130 tl

DANA ETLİ QUESADILLAS

160 tl

Sandviç ekmeğinde sotelenmiş tavuk dilimleri, tatlı kırmızı ve
yeşil biber, mısır, mantar, sotelenmiş soğan, eritilmiş peynir

GOBİT KÖFTE

Sandviç ekmeğinde sotelenmiş dana eti dilimleri, tatlı kırmızı
ve yeşil biber,mısır, mantar, sotelenmiş soğan, eritilmiş peynir

Gobit ekmeği arasında ızgara köfte, taze yeşillik, domates,
soğan, sumak, kekik, kimyon, tatlı biber sos

Tortilla ekmeği arasında sotelenmiş tavuk eti, kaşar peyniri,
tatlı kırmızı ve yeşil biber, soğan, meksika fasulyesi, salsa
sos, ekşi krema sos, jalapeno biberi, guacamole sos

DANA ETLİ QUESADILLAS

Tortilla ekmeği arasında sotelenmiş dana eti, kaşar peyniri,
tatlı kırmızı ve yeşil biber, soğan, meksika fasulyesi, salsa
sos, ekşi krema sos, jalapeno biberi, guacamole sos

Ürünlerin içinde acı sos ya da acı biber bulunmaktadır.

www.timboocafe.com

// E F S A N E

BURGERLER

130 tl

CHEESEBURGER

130 tl

Burger köftesi, karamelize soğan, mantar, turşu

Burger köftesi, burger peyniri, soğan, turşu, kıvırcık,
domates

HELLMANN’S DALLAS BURGER

HELLMANN’S DALLAS
BURGER

130 tl

Burger köftesi, dallas sos, coleslaw sos, mayonez, turşu

..... best

136 tl

Burger köftesi, guacamole sos, nachos, turşu, mayonez,
aioli sos

3’LÜ MİNİ NACHOS BURGER

130 tl

3 PEYNİRLİ BURGER

130 tl

BRAZILIAN BURGER

136 tl

COWBOY BURGER

136 tl

SOUTH MEXICO BURGER

130 tl

152.00tl

.
ever .....

NACHOS BURGER

rger
bu

...........
.
.....

TİMBURGER

Burger köftesi, guacamole sos, nachos, turşu, mayonez,
aioli sos

3 adet burger köftesi, mozzarella peyniri, parmesan
peyniri, burger peyniri, turşu, domates

4 adet mini burger köftesi, kaşar peyniri,
karamelize soğan, mantar, turşu, domates

Burger köftesi, kırmızı fasülye püresi, turşu, burger peyniri,
kırmızı soğan, guacamole sos, çıtır patates, mayonez

Burger köftesi, kaşar peyniri, burger peyniri, turşu, tatlı sos,
hafif acı sos, soğan halkaları

Burger köftesi, burger peyniri, közlenmiş kırmızı biber,
kırmızı soğan, acı sos, mayonez, turşu

SOĞAN HALKALI CHEESEBURGER

136 tl

ACAYİP ACI TAVUK BURGER

112 tl

TAVUK BURGER

112 tl

470.00tl

Burger köftesi, burger peyniri, kızarmış soğan halkaları,
turşu, kıvırcık, domates

ŞAŞMA

12 adet mini burger köftesi, kaşar peyniri,
karamelize soğan, mantar, turşu, domates,
cheddar soslu kızarmış patates

schnitzel

// E N F E S

ANA YEMEKLER

IZGARA TAVUK

120 tl

SCHNITZEL

135 tl

FISTIKLI VE FESLEĞEN SOSLU TAVUK

130 tl

TAVUK PARMA

125 tl

ACILI PANE TAVUK

125 tl

İSTİRİDYE MANTAR SOSLU TAVUK

130 tl

IZGARA KÖFTE

150 tl

YOĞURTLU TORTİ KÖFTE VOL.2

145 tl

OTTOMAN STEAK

165 tl

CAFE DE PARIS

250 tl

Izgara tavuk göğsü, mevsim sebzeleri, naneli yoğurt, tatlı biber sos

Tavuk schnitzel, patates salatası, roka salatası

Izgara tavuk göğsü, kaju fıstıklı ve kremalı fesleğen sos, sotelenmiş küp patatesler, mevsim sebzeleri

Kızarmış pane tavuk göğsü, baharatlı ve zeytinli domates sos, suda mozzarella, taze roka, cherry domates,
kızarmış patates, glaze, isli kırmızı toz biber

Ekşi krema sos üzerinde acılı pane tavuk parçaları, patates kızartması, mevsim yeşillikleri

Izgara tavuk kalça, kremalı istiridye mantar sos, sotelenmiş küp patates, kırmızı tane biber, mevsim sebzeleri

Tortilla ekmeği üzerinde pilav, ızgara köfteler, kızarmış patates, köfte baharatı, roka, domates, salatalık, tatlı biber sos

Izgara köfte, tereyağında tavalanmış tortilla ekmekleri, közlenmiş patlıcan, naneli yoğurt, domates sos, nane ve
biberli tereyağı sos

Çıtır kibrit patates, sotelenmiş dana eti, naneli yoğurt, domates sos

Kızarmış patates, akdeniz yeşillikleri, cafe de Paris sos

HAŞLANMIŞ SEBZE TABAĞI

Brokoli, kırmızı biber, mantar, bebek mısır, kabak, havuç, ıspanak, ekşi krema sos, tatlı biber sos, pesto sos

tavuk parma

istiridye mantar
soslu izgara tavuk

yogurtlu torti kofte
vol.2

ottoman steak

Ürünlerin içinde acı sos ya da acı biber bulunmaktadır.

Alkol içerir.

110 tl

www.timboocafe.com

İNDEN

Izgara tavuk, mayonezli beyaz sos, turşu, domates

EF

Acılı pane tavuk, turşu, ekşi krema sos, çıtır patates,
kıvırcık, domates

HE D

Köfte & Makarna
102.00 tl

Kıtır Çıtır Tavuk
90.00 tl

Köfte & Pilav
102.00 tl

Mini Hamburger
85.00 tl

Mini Cheeseburger
86.00 tl
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biskuvili
muhallebi

TATLILAR
CHEESECAKE

80 tl

PÖTİBÖR ŞOKOLA

65 tl

BİSKÜVİLİ MUHALLEBİ

65 tl

PROFİTEROL

70 tl

• Çilekli • Çikolatalı

Çikolatalı sos, sade dondurma

(100 gr)
(500 gr)

27 tl
80 tl

// S O Ğ U K

İCECEKLER

24

tl

CAPPY

24 tl

SODA

20 tl

AYRAN

24 tl

SU

17 tl

www.timboocafe.com

