Son fiyat değişiklik tarihi: 24.09.2019
YİYECEKLER
UD ET İSKENDER

GRAMAJ
100 GR

YAN ÜRÜNLER
MERCİMEK ÇORBASI

GRAMAJ
260 GR

UD TAVUK İSKENDER

100 GR

LAVAŞ

88 GR

DÜRÜM ET DÖNER

60 GR

YOĞURT

160 GR

DÜRÜM TAVUK DÖNER

80 GR

PİLAV

150 GR

TOMBİK ET DÖNER

60 GR

TURŞU

80 GR

TOMBİK TAVUK DÖNER

80 GR

KÜÇÜK PATATES

116 GR

TAVUK DÖNER EKMEK

80 GR

ORTA PATATES

184 GR

ET DÖNER EKMEK

60 GR

BÜYÜK PATATES

238GR

KÖFTE PORSYİON

200 GR

MEGA PATATES

270 GR

PİDELİ KÖFTE

200 GR

KOVA PATATES

578 GR

5'Lİ KÖFTE

125 GR

500 GR KÖFTE

500 GR

SOĞAN HALKASI

ÇOCUK KÖFTE

75 GR

8'Lİ SOĞAN HALKASI

122 GR

ÇOCUK ET TOMBİK

35 GR

6'Lİ SOĞAN HALKASI

92 GR

ÇOCUK TAVUK TOMBİK

35 GR

500 GR ET DÖNER

500 GR

CHEESE STICKS

500 GR TAVUK DÖNER

500 GR

4'LÜ CHEESE STICKS

1 KG KÖFTE

1000 GR

6'LI CHEESE STICKS

138 GR

1 KG ET DÖNER

1000 GR

9'LU CHEESE STICKS

207 GR

1 KG TAVUK DÖNER

1000 GR

4'LÜ CHEESE STICKS

240 GR

92 GR

SOSLAR
MİNİ KETÇAP

18 GR

MİNİ MAYONEZ

22 GR

İÇECEKLER

MİNİ ACI SOS

14 GR

Coca Cola / Light / Şekersiz

BALZAMİK SALATA SOSU

25 ML

ZEYTİN YAĞI/LİMON SALATA SOSU

25 ML

Fanta

Kutu 330 ML

Sprite
Fuse Tea

Litre 1 L.

Soda

200 ML

Küçük Ayran

200 ML

Büyük Ayran

300 ML

TATLILAR

Limonata

330 ML

KÜNEFE (KAYMAKSIZ)

135 GR

Portakal Suyu

300 ML

KÜNEFE (KAYMAKLI)

160 GR

Su

500 ML

SUNDAE

100 GR

Şalgam(Acılı,Acısız)

330 ML

KÜLAH DONDURMA

80 GR

EKUR ET - TDİ Besi OSB Saluca Köyü Suluova / Amasya
UD Pişirilmiş Kıyma Döner: Dana eti ve yağı, yoğurt, soğan, ayçiçek yağı, selüloz lifi, tuz,
baharat karışımı, stabilizör (sodyum polifosfat), antioksidan madde (askorbik asit). Alerjen
bilgisi: Süt proteini içerir.
UD Dondurulmuş Izgara Köfte: Dana eti ve yağı, Galeta un, Baharat karışımı, Tuz,Stabilizör
(Sodyum polifosfat ve Tütsü Aroması). Alerjen bilgisi: Gluten içerir.
Jambon: Dana eti, patates nişastası, bitkisel protein (soya proteini), tuz, stabilizör (sodyum
polifosfat), antioksidan madde (askorbik asit), koruyucu madde (sodyum nitrit), sodyum
laktat), renklendirici (carmin) ve tütsü aroması. Alerjen uyarısı: Soya proteini içerir.
UD Dondurulmuş Yağlı Döner Sosu: Dana yağı, yoğurt, ayçiçek yağı, baharat ekstraktı, tuz,
antioksidan madde (askorbik asit). Alerjen bilgisi: Süt proteini içerir.
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.
BEYPİLİÇ - Vakıfgeçitveren Köyü Kabakçıkırı Sokak No: 4 BOLU
Dondurulmuş UD Piliç Döner Pişmiş: Piliç eti, Yoğurt, Bitki ve Baharat karışımı,
(Gluten),Diyet lif, Domates salçası, Kuzu gömlek yağı, Sıvı yağ, Stabilizör (Di ve
polifosfatlar), Kuru soğan, tuz.
Dondurulmuş UD Piliç Yaprak Döner: Piliç eti, Yoğurt, Bitki ve Baharat karışımı, (Gluten),
Diyet lif, Domates salçası, Kuzu gömlek yağı, Sıvı yağ, Stabilizör (Di ve polifosfatlar), Kuru
soğan, tuz.
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.
EKMEK UNLU A.Ş - Kömürcüoğlu Cad. Taşocakları Mevkii No:11 Tavşanlı Köyü, Gebze,
Kocaeli
Gobit Hamuru: Buğday unu, su, maya, tuz, şeker, deaktif maya. Ürünlerimiz gluten içerir.
İz miktarda susam, yumurta ve yumurta ürünleri, süt ve süt ürünleri, soya fasulyesi ve soya
fasulyesi ürünleri içerebilir.
Brioche Panini Ekmeği: Buğday unu, su, şeker, bitkisel yağ (palm yağı,ayçiçek yağı,soya),
ekmek mayası, yağsız süt tozu, ekmek katkısı (emülgatör(E471), vital buğday gluteni,
buğday unu, enzim (alfa amilaz), antioksidan (E300), süsleme malzemesi (%1,47), tuz, vital
buğday gluteni, koruyucu (kalsiyum propiyonat). Ürünlerimiz gluten, süt ve süt ürünleri,
soya fasulyesi ve soya fasulyesi ürünleri içerir. İz miktarda susam, yumurta ve yumurta
ürünleri içerebilir.
Baget Ekmeği: Buğday unu, su, ekmek mayası, vital buğday gluteni, tuz, ekmek katkısı
(buğday unu, stabilizör (E170), emülgatör (E472e), enzim (alfa amilaz), antioksidan (E300),
koruyucu (kalsiyum propiyonat). Ürünlerimiz gluten içerir. İz miktarda susam, yumurta ve
yumurta ürünleri, soya fasulyesi ve soya fasulyesi ürünleri, süt ve süt ürünleri içerebilir.
Sade Pide: Buğday unu, bitkisel yağ (pamuk yağı,palm yağı), ekmek mayası, vital buğday
gluteni, tuz, şeker, ekmek katkısı (Buğday unu, stabilizör (E170), emülgatör (E472e), enzim
(alfa amilaz), antioksidan (E300), koruyucu (kalsiyum propiyonat). Ürünlerimiz gluten içerir. 1

antioksidan (E300), koruyucu (kalsiyum propiyonat). Ürünlerimiz gluten içerir. İz miktarda
susam, yumurta ve yumurta ürünleri, soya fasulyesi ve soya fasulyesi ürünleri, süt ve süt
ürünleri içerebilir.
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.
BTA / CAKES AND BAKES - Akçaburgaz Mah. 361. Sok. 5 Esenyurt, İstanbul
Mercimek Çorbası: Su, kırmızı mercimek (%8,3), patates, havuç, soğan, ayçiçek yağı, buğday
unu (buğday unu, antioksidan (E300). İz miktarda yumurta, balık, soya, süt, sert kabuklu
meyveler, kereviz, hardal, susam, sülfit, kabuklular, yer fıstığı içerebilir.
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.
SÜTAŞ - Sütaş Karacabey Fabrika-Uluabat Mah. 16700 Karacabey BURSA - TÜRKİYE
Sütaş Aksaray Fabrika-Erenler OSB Mah. Adana Yolu Üzeri Aksaray Organize Sanayi
Bölgesi Atatürk Bulvarı No:10 Merkez AKSARAY
Tava Yoğurt: İnek sütü ve yoğurt kültürü
Pastörize Tereyağı Tuzlu: Pastörize inek sütü kreması, tereyağı kültürü, tuz. En fazla %2 tuz
içerir. En az %80 süt yağı içerir.
Burger Peyniri: Cheddar peyniri (%75), tereyağı (%8), süt tozu (%4), su (%12), emülsifiye
edici tuzlar (sodyum sitrat, sodyum fosfat, potasyum fosfat), renklendirici (kırmızı biber özü),
koruyucu (potasyum sorbat)
Pastörize Tereyağı Tuzsuz: Pastörize inek sütü kreması, tereyağı kültürü. Tuz eklenmemiştir.
Kaymak: Pastörize inek sütü kreması, en az %60 süt yağı içerir, sofra şekeri (%0,5).
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.
BERRAK / ZEY-TUR-SAN - Gemiç Köyü, Orhangazi, 16825 Bursa - Türkiye
Uzun Dilim Salatalık Turşusu: Salatalık (%58,8), su, tuz, asitlik düzenleyici asetik asit, yapı
sertleştirici kalsiyum klorür (E509), koruyucu sodyum benzoat (E211), aspir çiçeği ekstraktı,
doğal aroma verici.
Çubuk Usulü Salatalık Turşu: Salatalık (hıyar) (%56), su, sirke, tuz, kırmızı biber, dereotu,
sarımsak, acı biber suyu, defne yaprağı, doğal aromalar.
ASİ - Kocatepe Mah.Gümrük İskelesi Cad. Mega Center A Blok Bayrampaşa / İSTANBUL
Künefe: Tel kadayıf (gluten içerir), Tuzsuz peynir, Tereyağı, Hidrojenize bitkisel yağ.
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.
FASDAT SEBZE - Atatürk Osb 1. Kısım Mah. 1. Cad. 9 Döşemealtı, Antalya
Doğranmış Salata: Göbek Marul
ÖZGÖRKEY - Özgörkey cad. No:5 35860 Torbalı/İzmir
Susamlı Soğan Kroket: Soğan, su, modifiye selüloz buğday unu, modifiye nişasta, tuz,
kaplama malzemesi (buğday unu, mısır nişastası, modifiye mısır nişastası, tuz, bitkisel yağ,
stabilizatör (E415), topaklanmayı önleyici (E551), su, maya), susam, bitkisel yağ (palm,
ayçiçek) Alerjen içerik: Gluten, susam. Uyarı: Gluten, süt proteini, susam içeren ürünlerle aynı
hatta üretilmiştir.
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.
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ASSAN - Kepekler Mahallesi Sivritepe Mevkii, Susurluk, Balıkesir/Türkiye
İskender Sos: Su, domates salçası, modifiye mısır nişastası, tereyağ (süt ürünü içerir), şeker,
tuz, koruyucu (potasyum sorbat), aroma verici, baharat
Gyro Sos: Ayçiçek yağı, su, pastörize yumurta sarısı, pastörize krema, kornişon turşu, sirke,
yağsız süt tozu, süt proteini (sodyum kazeinat), tuz, sarımsak, limon suyu konsantresi,
asitlik düzenleyici (glukono delta lakton, laktik asit), baharatlar, salatalık aroması, ribotide,
koruyucular (potasyum sorbat, sodyum benzoat), antioksidan (EDTA), limon aroması.
Sarımsak Aroma Vericili Mayonez: Su, Ayçiçek yağı, modifiye mısır nişastası, pastörize
yumurta sarısı, şeker, tuz, sirke, hardal sosu (su, hardal tohumu, sirke, tuz, şeker, baharat),
aroma vericiler (sarımsak, peynir), karabiber, kıvam arttırıcı (ksantan gam, guar gam, tara
gam), koruyucu (potasyum sorbat), asitlik düzenleyici (E 507), renklendirici (beta karoten),
antioksidan (EDTA).
Chipotle Sos: Ayçiçek yağı, su, yumurta sarısı, baharat (hardal içerir), sirke, glikoz fruktoz
şurubu, tuz, şeker, asitlik düzenleyici (hidroklorik asit, koruyucu (potasyum sorbat), chipotle
biberi (%0,1), tütsü aroma vericisi, renklendirici (paprika oleoresin), kıvam arttırıcı (ksantan
gam), limon suyu konsantresi, antioksidan (EDTA).
Hatay Döner Sosu: Su, domates salçası, modifiye mısır nişastası, tuz, şeker, baharat, kıvam
arttırıcı (ksantan gam), koruyucu (potasyum sorbat), tereyağ.
Kokteyl Sos: Ayçiçek yağı, su, orta acı hardal sosu (su, hardal tohumu, sirke %2,
şeker,baharat), domates salçası, pastörize yumurta sarısı, glikoz-fruktoz şurubu, şeker, sirke,
tuz, modifiye mısır nişastası, baharat, limon suyu konsantresi, koruyucu (potasyum sorbat),
aroma vericisi, kıvam arttırıcı (ksantan gam), antioksidan (EDTA).
Acı Köfte Sosu: Acı biber salçası, Ev tipi biber salçası, Domates salçası, su, şeker, tuz, sirke,
ayçiçek yağı, mısır nişastası, baharat, yer fıstığı, sarımsak püre, koruyucu (potasyum sorbat),
doğal acı biber ekstraktı.
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.
COCA COLA COMPANY - Yulaflıköyü Velimeşe Mevkii Çorlu/Tekirdağ
Coca Cola: Su, Karbondioksit, Renklendirici(Karamel), Asitliği Düzenleyiciler (Fosforik
asit), Doğal aroma vericiler, Kafein(maks.0,150 g/l) *Kullanılan şeker veya fruktoz-glikoz
şurubu paket üzerine kodlanmıştır.
Coca Cola Şekersiz: Su,Karbondioksit,Renklendirici (Karamel),Asitliği Düzenleyiciler
(Fosforik asit,Sodyum sitrat), Tatlandırıcılar(Sukraloz, Asesülfam K), Aroma vericiler,
Koruyucu(Sodyum benzoat), Kafein(maks 0,150 g/l), Köpüklenmeyi önleyici(dimetil
polisiloksan).
Coca Cola Light: Su, Karbondioksit, Renklendirici(Karamel), Asitliği
Düzenleyiciler (Fosforik asit), Doğal aroma vericiler, Tatlandırıcılar*(Aspartam**,
AsesülfamK),Koruyucu(Sodyum benzoat), Kafein(maks 0,150 g/l), Köpüklenmeyi
önleyici(dimetil polisiloksan) ** Fenilalanin kaynağı içerir.
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Fanta: Su, Şeker (S)* veya fruktoz-glukoz şurubu(F)*, karbondioksit, Portakal suyu
konsantresi(meyve oranı en az %3), Asitliği düzenleyiciler(Sitrik asit,Sodyum sitrat),
Portakal aroma vericileri, Koruyucu(Potasyum sorbat), Antioksidan
(Askorbik asit), Renklendirici(Beta karoten), Kıvam arttırıcı(Keçi boynuzu gamı).
*Kullanılan şeker veya fruktoz-glikoz şurubu paket üzerine kodlanmıştır.
Sprite: Su, Şeker (S)* veya fruktoz-glukoz şurubu(F)*, karbondioksit, asitliği düzenleyiciler
(sitrik asit,sodyum sitrat), tatlandırıcılar(asesülfam K,aspartam**), koruyucu(sodyum
benzoat), doğal limon vericileri. *Kullanılan şeker veya fruktoz-glikoz şurubu paket üzerine
kodlanmıştır.** Fenilalanin kaynağı içerir.
Fuse Tea Soğuk Çay Limon Aromalı İçecek: Su, Şeker (S)* veya fruktoz-glukoz şurubu(F)*,
asitliği düzenleyiciler(sitrik asit,sodyum sitrat), çay esktraktı( % 0,1), çay ve limon aroma
vericileri, koruyucular (potasyum sorbat,sodyum benzoat), limon suyu konsantresi(meyve
oranı en az % 0,1) *Kullanılan şeker veya fruktoz-glikoz şurubu paket üzerine kodlanmıştır.
Fuse Tea Soğuk Çay Şeftali Aromalı İçecek: Su, şeker veya fruktoz glikoz şurubu, asitliği
düzenleyiciler(sitrik asit,sodyum sitrat), çay esktraktı( % 0,1), şeftali aroma vericileri, şeftali
suyu konsantresi(meyve oranı en az % 0,1), koruyucular (potasyum sorbat, sodyum benzoat).
BİLLUR - A.O.S.B. 10003 Sk. No:7 Çigli Izmir / TÜRKIYE
Tuz: Rafine Tuz (Sodyum klorür), Topaklanmayı önleyici (Silisyum dioksit, E536), Potasyum
iyodat 3,5 mg/100g
BAHÇIVAN - E-5 Karayolu Üzeri Kırıkköy Sapağı Lüleburgaz / Kırklareli
Dilimli Kaşar Peynir: Pastörize edilmiş inek sütü, tuz, kültür, peynir mayası.
Tuzsuz Tereyağ: Pastörize edilmiş inek sütü kreması, tereyağı kültürü, renklendirici (E160a)
(tuz eklenmemiştir).
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.
ANKARA UN - Ahi Evran Mahallesi, 06930 Ahi Evran Osb/Sincan/Ankara
Buğday unu: Buğday unu, Antioksidan (Askorbik asit)
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.
ACETUM - Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi No:109 Beşiktaş / İstanbul
Balsamik Sirke: Şarap sirkesi, konsantre üzüm şırası, renklendirici karamel (E150d). Doğal
olarak sülfit içermektedir.
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.
BAĞDAT BAHARAT - Sincan O.S.B. Ahi Evran Mah. Oğuz Cad. No:32-34 Sincan / Ankara /
TÜRKİYE
Susam: Susam
Çörekotu: Çörekotu
Acı Kırmızı Toz Biber: Acı Kırmızı Toz Biber
ATAKEY - Susuz-Sakarya Mah. Ankara Cad. Afyonkarahisar Merkez, Afyonkarahisar
9*9 Dilim Patates: Patates, Bitkisel yağ, Modifiye patates nişastası, pirinç unu, tuz,
kabartıcılar (E450-E500), Kıvam arttırıcı (E415)
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LAVALİA - Hacettepe Mah. Ankara Asfaltı (Ankara Asfaltı 5. Km) Sungurlu, Çorum
Tortilla Ekmeği: Buğday unu, su,bitkisel yağ (Değişen miktarlarda palm, Tam hidrojenize
palm, Pamuk, Kanola, Ayçiçek yağı), tuz,nem tutucu (bitkisel gliserin), kabartıcılar (sodyum
bikarbonat, sodyum asit prifosfat), emülgatör (mono ve digliserit), koruyucular (potasyum
sorbat, kalsiyum propiyonat), asitlik düzenleyiciler (malik asit, sitrik asit). Gluten içerir.
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.
KEREVİTAŞ - Akçalar Zafer Mah. Gölyolu Cad. 46 Nilüfer, Bursa
Mozarella Peynirli Kroket: %50 Mozarella peyniri (pastörize edilmiş inek sütü, tuz, peynir
kültürü, peynir mayası), galeta unu (buğday unu, su, tuz, maya), buğday unu, buğday
nişastası, tuz, metil selüloz, fesleğen (ışınlanmıştır).
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.
NESTLE - PK 49 16700 Karacabey/Bursa
Nescafe Alegria Delicate: Çözünebilir kahve, öğütülmüş kahve (%3)
Çikolatalı,Sütlü İçecek Tozu: Yağı azaltılmış içilebilir çikolata (%85), (şeker, kakao tozu),
yağsız süt tozu (%14), tuz, kıvam arttırıcılar (karragenan, ksantan gum, guar gam), aroma
vericiler.
Nescafe Alegria Vanilyalı Cappucino: Sütlü kahve beyazlatıcısı (yağsız süt tozu (%38),
glukoz şurubu, bitkisel yağ (Hindistan cevizi), asitliği düzenleyici (dipotasyum fosfat),
stabilizörler (sodyum polifosfat, trisodyum sitrat), şeker, çözünebilir kahve, aroma verici
(vanilin), topaklanmayı önleyici (silikon dioksit), tuz,kıvam arttırıcı (karragenan). Buğday
(gluten) içerebilir.
Cappucino Creamer: Yağsız süttozu (%38), glukoz şurubu, bitkisel yağ (hindistancevizi),
asitliği düzenleyici (dipotasyum fosfat), stabilizörler (sodyum polifosfat, trisodyum sitrat),
topaklanmayı önleyici (silikon dioksit).
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.
YONCA - Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım, Mustafa Kemal Blv., 45030 MANİSA
Rafine Yemeklik Ayçiçek Yağı: Ayçiçek yağı, Köpüklenmeyi önleyici (Dimetil polisiloksan).
REİS - Çakmaklı Mevkii, Akçaburgaz Mahallesi 3051. Sokak No:7 Esenyurt/İstanbul
Uzun Tane Baldo Pirinç: Uzun tane baldo pirinç
UNILEVER - Ulaş-Çamlık Mah. Çorlu, Tekirdağ
Carte D’or Meyve Şöleni Sos: Glukoz şurubu, şeker, değişen miktarlarda meyveler %22
(çilek, kiraz, böğürtlen), su, asitlik düzenleyici (sitrik asit), renklendiriciler (antosiyanin,
karamel), kıvam arttırıcı (pektin), koruyucu (potasyum sorbat), aroma verici.
Carte D’or Çikolatalı Sos: Glukoz şurubu, su, bitkisel hindistancevizi yağı, kakao tozu, yağsız
süt tozu, bitter çikolata (şeker, kakao kitlesi, kakao yağı, emulgatör[ayçiçek lesitini], vanilin)
(%2), modifiye nişasta, emulgatör (ayçiçek lesitini), koruyucu (potasyum sorbat), tuz, kıvam
arttırıcı (ksantan gam).
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Carte D’or Karamelli Sos: Glukoz şurubu, su, tereyağaltı suyu tozu (süt ürünü), bitkisel
hindistancevizi yağı, yağsız süt tozu, modifiye nişasta, kıvam arttırıcı (pektin), renklendiriciler
(karamel, anatto), karamel şurubu (%0,13), koruyucu (potasyum sorbat), aroma verici, tuz.
*Alerjenler koyu karakter ile gösterilmiştir.
PURATOS - İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Aydınlı Mah. Gazi Bulvarı
No:21 Tuzla/İstanbul
Glaze: Su, bitkisel proteinler, ayçiçek yağı, dekstroz, maltodekstrinler, nişasta. İz miktarda
soya ve türev ürünler, süt ve türev ürünler ve yumurta içerebilir.

TAB Gıda, Usta Dönerci® markası ve ambleminin tek hak sahibidir.
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