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Bildiğiniz üzere her sezon menümüzü yenileyip, geliştiriyoruz. Gücümüzü, 

farkındalığımızı ve enerjimizi sizlerden alıp "yenilenmezsen yenilirsin" 

misyonuyla hareket ediyoruz. Bu sezon da, menü yaparken sadece leziz 

yemeklerden değil, bu yemekler etrafından söylenegelmiş hikaye ve 

efsanelerden de ilham almak ve aynı zamanda iyi gıdaya saygı, bilinçli 

yeme içme tüketimini mutfaktan başlayarak tüm hayata yaymak ve 

sizlere de iham verebilmek istedik. 

Toprağa, emeğe, yerel ürüne, üreticiye, geleneksel mutfağa her zaman 

saygı duyduk, geçmişten günümüze onların hikayeleriyle beslendik. 

Coğrafi işaretlemeli veya o bölgeyle özdeşleşmiş özel şeyleri senin için 

araştırıp, bir araya getirmeye çalıştık. 

İyi gıda ve iyi üreticinin peşine düştük. Çünkü iyi yemek, ancak iyi malzeme 

ile mümkün diye inandık. 

Dünya mutfaklarından da etkilendik.. Size bu geniş alanda da ulaşmak istedik.. 

Özlediğiniz deneyimleri ya da denemeye değer şahane reçetelerden sadece 

Fameo'ya özel olmasını istediğimiz seçenekler aradık. Çok çalıştık, ama ona 

ulaştık.. ve şimdi tüm bu sürecten öğrendiğimizi, emeğimizi sizinle 

buluşturmak için yeni hikayemize heyecanla ekledik. 

Bir menüden daha fazlasını; emeğin, ilk günden bugüne dek iyi gıdaya 

giden uzun yolculuğumuzun birçok hikayesini anlatmak istediğimiz yeni 

lezzet kitapçığını beğeneceğinizi umuyor, sağlık afiyetle dolu güzel bir 

deneyim diliyoruz. 

Hoşçakalın...

Fameo Ailesi



FAMEO’NUN
ROYAL SERİSİ İÇİN

Beymen.com veya Fameo Shop’uziyaret edin...



Fameo adını İtalyanca “ho fame” yani 
acıktımdan esinlenerek ve kimliğini de 
dünyada kahvenin en iyi hazırlandığı ve 
sunulduğu kahve kültürü ile meşhur olan 

İtalya’dan almıştır.

Logodaki kız kardeşler, kahvenin insanları 
bir araya getirdiğini, birbirlerine bağladığını 
ve kahve sohbetlerinin ne kadar önemli 

olduğunun göstergesidir. 

Sloganımız “Caffé sinonimo di fratellanza” 
kahve kardeşlik gibidir anlamına gelmektedir. 
Zira özenle hazırlanan güzel bir kahve 
insanlarda sevgi, tutku, sadakat ve güven 
duygularını pekiştirmekte ve bağlılık yaratmaktadır. 

Fameo is inspired in name by the Italian phrase 
“ho fame” meaning “I’m hungry” and in the 
culture from Italy itself, where the best coffee in 

the world is prepared and served.

The sisters in our logo are symbolic of how coffee 
brings people together, binds them and how 

important a slice of life talking over coffee.

Our catchphrase “Caffé sinonimo di fratellanza” 
tells that coffee is synonymous with brotherhood 
and sisterhood. Indeed, a cup of coffee prepared 
with care and love, will encourage love, passion, 

loyalty and security, strengthen bonds.

TEREYAĞLI KAHVE
NE İŞE YARAR?

Tereyağlı kahve tüketen pek çok kişi, kafein 
etkisini daha uzun süre ve daha sorunsuz 
şekilde yaşadığını belirtiyor. Bunun sebebi ise 
yağın sindirimi yavaşlatması ve kafeinin daha 
uzun sürede, daha dengeli bir şekilde 
sindirilmesi. Kafeinin sindirimini düzenleyen 
tereyağı sayesinde içtiğiniz kahvenin enerji 

veren etkisini uzun süre hissedebilirsiniz...

Many people who consume coffee with 
butter state that they experience the 
caffeine effect longer and more smoothly. 
This is because fat slows down digestion 
and caffeine is digested longer and more 
balanced. Thanks to the butter that 
regulates the digestion of caffeine, you can 
fell the energizing effect of the coffee you 

drink for a long time.

KURŞUN GEÇİRMEZ KAHVEBulletproof Coffee
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Espresso Single| Double
Zarif katmanlı, meyvemsi ve fındığımsı bir aromaya sahip 
olan orta sertlikte dolgun kıvamıyla en iddialı 
kahvelerimizden bir tanesi.
With elegant layers, fruity and nutty flavours, our 
medium-strong,thick coffee is ambitious.

Cortado 
Yoğun espressonun süt ile seyreltilmiş hali.
Diluted espresso with milk.

Espresso Macchiato Single  | Double
Espresso üzerine süt köpüğü.
Espresso topped with milk foam.

Mocha Pot 
Espresso keyfini masanızda yaşayın.
Joy of espresso right at your table

 otsiM
Americano ve biraz süt.
Americano with a little milk.

Demleme Filtre Kahve 
Infused Filter Coffee
Etkileyici baharat tadına sahip olan zarif bir karışım, 
vazgeçilmez klasiklerden.
An elegant mix with a striking, spicy aroma, one of the 
indispensable classics.

 otagoffA
Dondurmayla espressonun büyük aşkı (vanilya, çikolata 
veya karamelli dondurma seçenekleri ile)
The great love of ice cream and espresso (with vanilla, 
chocolate or caramel ice cream options)

Kurşun Geçirmez Kahve 
Demleme Filtre Kahve ve Americano’nun tuzsuz tereyağ ile 
buluşması... Alışık olmadığınız bu deneyimi çok seveceksiniz.
You will be love this experience that you are not used to Brewing 
Filter Coffee of Americano meeting with unsalted butter.

 oniccuppaC
Espresso üstüne süt ve süt köpüğü.
Espresso topped with milk and milk foam.

Flat White 
Latteden daha sert, Cappuccino’dan daha ciddi. Espresso 
üzerine 2 kat süt eklenerek hazırlanır.
Prepared with double milk on espresso. Darker than Latte, 
more serious than Cappuccino.

Geleneksel Tatta Single  | Double 
Türk Kahvesi
Traditional Turkish Coffee

Latte Turco 
Sütlü Türk Kahvesi
Turkish Coffee with milk.

Elektronik espresso makinalarında basınç 8-9 bar 
iken mocha potta basınç 1-2 bar seviyesindedir. Bu 
yöntem ile hazırlanan kahve, elektronik makina 
kahvesine göre daha yumuşak, filtre ve drip kahveye 
göre daha yoğun bir tat ve kafein içerir.

In electronik espresso machines, pressure is around 
8-9 bar whereas mocha pot uses around 1-2. Coffee
is prepared using this method would be smoother
than coffee from electronic machines and would
have more caffeine and have a more intense aroma
compared to filter and drip coffee.

AFFOGATO

CORTADO

SICAK İÇECEKLER
FAMEO KLASİKLER

Caffe Americano 40
Yoğun espressonun sıcak su ile inceltilmiş hali.
Espresso with thinned with hot water.

Caffe Latte 42
Bol süt ile harmanlanmış espresso.
Espresso with ample milk.

White Chocolate Mocha 46
Beyaz çikolata, Espresso, süt ve süt kreması üzerine isteğe 
bağlı tatlı krema.
Optional sweet cream on white chocolate, Espresso, milk 
and milk cream.

Caramel Mocha 46
Karamel şurubu, Espresso, süt harmanı üzerinde karamel sos.
Caramel syrup, Espresso and milk mix topped with caramel sauce.

Raspberry Latte 46
Ahududu aromasıyla müthiş bir ahenk...
An amazing harmony with raspberry flavour.

SICAK • SOĞUK

SICAK • SOĞUK

Yer Fıstıklı Vanilyalı Latte 49
Yer fıstığı sevenler için vazgeçilmeyecek bir lezzet.
An indispensable flavor for peanut lovers.

SICAK • SOĞUK

SICAK • SOĞUK

SICAK • SOĞUK

SICAK • SOĞUK

Rose Latte 46

8

Gül’ün dayanılmaz cazibesi keyifli bir içim vaat ediyor.
An amazing harmony with raspberry flavour.

SICAK • SOĞUK

ROSE LATTE
YER FISTIKLI VANİLYALI LATTE

CARAMEL MOCHA

İlave Soya Sütü veya Hindistan Cevizi Sütü

YENİLENEN LEZZET



Espresso Single 30 | Double35
Zarif katmanlı, meyvemsi ve fındığımsı bir aromaya sahip 
olan orta sertlikte dolgun kıvamıyla en iddialı 
kahvelerimizden bir tanesi.
With elegant layers, fruity and nutty flavours, our 
medium-strong,thick coffee is ambitious.

Cortado 35
Yoğun espressonun süt ile seyreltilmiş hali.
Diluted espresso with milk.

Espresso Macchiato Single 35 | Double 40
Espresso üzerine süt köpüğü.
Espresso topped with milk foam.

Mocha Pot 45
Espresso keyfini masanızda yaşayın.
Joy of espresso right at your table

40otsiM
Americano ve biraz süt.
Americano with a little milk.

Demleme Filtre Kahve 35
Infused Filter Coffee
Etkileyici baharat tadına sahip olan zarif bir karışım, 
vazgeçilmez klasiklerden.
An elegant mix with a striking, spicy aroma, one of the 
indispensable classics.

40otagoffA
Dondurmayla espressonun büyük aşkı (vanilya, çikolata 
veya karamelli dondurma seçenekleri ile)
The great love of ice cream and espresso (with vanilla, 
chocolate or caramel ice cream options)

Kurşun Geçirmez Kahve 40
Demleme Filtre Kahve ve Americano’nun tuzsuz tereyağ ile 
buluşması... Alışık olmadığınız bu deneyimi çok seveceksiniz.
You will be love this experience that you are not used to Brewing
Filter Coffee of Americano meeting with unsalted butter.

40oniccuppaC
Espresso üstüne süt ve süt köpüğü.
Espresso topped with milk and milk foam.

Flat White 40
Latteden daha sert, Cappuccino’dan daha ciddi. Espresso 
üzerine 2 kat süt eklenerek hazırlanır.
Prepared with double milk on espresso. Darker than Latte, 
more serious than Cappuccino.

Geleneksel Tatta Single 35 | Double 40
Türk Kahvesi
Traditional Turkish Coffee

Latte Turco 35
Sütlü Türk Kahvesi
Turkish Coffee with milk.

Elektronik espresso makinalarında basınç 8-9 bar 
iken mocha potta basınç 1-2 bar seviyesindedir. Bu 
yöntem ile hazırlanan kahve, elektronik makina 
kahvesine göre daha yumuşak, filtre ve drip kahveye 
göre daha yoğun bir tat ve kafein içerir.

In electronik espresso machines, pressure is around 
8-9 bar whereas mocha pot uses around 1-2. Coffee 
is prepared using this method would be smoother 
than coffee from electronic machines and would 
have more caffeine and have a more intense aroma 
compared to filter and drip coffee.

AFFOGATO

CORTADO

SICAK İÇECEKLER
FAMEO KLASİKLER

Caffe Americano 
Yoğun espressonun sıcak su ile inceltilmiş hali.
Espresso with thinned with hot water.

Caffe Latte 
Bol süt ile harmanlanmış espresso.
Espresso with ample milk.

White Chocolate Mocha 
Beyaz çikolata, Espresso, süt ve süt kreması üzerine isteğe 
bağlı tatlı krema.
Optional sweet cream on white chocolate, Espresso, milk 
and milk cream.

Caramel Mocha 
Karamel şurubu, Espresso, süt harmanı üzerinde karamel sos.
Caramel syrup, Espresso and milk mix topped with caramel sauce.

Raspberry Latte 
Ahududu aromasıyla müthiş bir ahenk...
An amazing harmony with raspberry flavour.

SICAK • SOĞUK

SICAK • SOĞUK

Yer Fıstıklı Vanilyalı Latte
Yer fıstığı sevenler için vazgeçilmeyecek bir lezzet.
An indispensable flavor for peanut lovers.

SICAK • SOĞUK

SICAK • SOĞUK

SICAK • SOĞUK

SICAK • SOĞUK

Rose Latte
Gül’ün dayanılmaz cazibesi keyifli bir içim vaat ediyor.
An amazing harmony with raspberry flavour.

SICAK • SOĞUK

ROSE LATTE
YER FISTIKLI VANİLYALI LATTE

CARAMEL MOCHA

İlave Soya Sütü veya Hindistan Cevizi Sütü

YENİLENEN LEZZET



FAMEO SIGNATURE
Cookie Mocha 
Yoğun çikolata sos, Espresso, süt ve kurabiye ile 
tatlandırılmış muhteşem lezzet.
A nice mocha variations to take you to your childhood with 
shortbread cookie

Zerdeçallı Karamelli Latte
Gusto bir lezzet, eşsiz bir aroma sizleri bekliyor.
A gusto taste, a unique aroma awaits you.

Karabiberli Muzlu Latte
Muz tutkunlarına eşsiz bir lezzet vaat ediyoruz.
We promise a unique taste to banana lovers.

Kavrulmuş
Bademli Latte
Badem aromasını sevenler için artizan  bir lezzet
An artisanal flavor for those who love  Almond flavor

Mor Reyhan Şerbeti 
İçecek kültürümüzün mihenk taşlarından mor reyhan
şerbetine; Fameo’ya özgü baharatlarla zenginleştirilmiş dokunuş. 
Purple basil, one of the cornerstones of our beverage culture
to syrup; A touch enriched with spices unique to Fameo.

Damla Sakızlı 
Soğuk Türk Kahvesi
Damla sakızının ferahlatıcı lezzeti geleneksel türk kahvesi
ile buluştu.
Refreshing flavor of mastic traditional Turkish coffee met with.

Fameo Shakerato 
Espressonun buz ve baharatlı karamel sos ile dansı; kahve 
içme alışkanlığınızı değiştirecek...
The dance of espresso with ice and spicy caramel sauce will 
change your coffee drinking habit...

SICAK • SOĞUK

SICAK • SOĞUK

SICAK • SOĞUK

SICAK • SOĞUK

SICAK • SOĞUK

SADECE SOĞUK

SADECE SOĞUK

KARABİBERLİ MUZLU LATTE

DAMLA SAKIZLI SOĞUK TÜRK KAHVESİKAVRULMUŞ BADEMLİ LATTE

Kahve, kendiliğinden bir dildir.
Coffee is a language in itself.

Jackie Chan

Japanese Style Cold Drip 62

Japanese style kahvenizi V60 ve Chemex 
seçenekleriyle isteyebilirsiniz. Demleme 
esnasında koyulacak su miktarı kadar, doğru 
oranda buz koyularak dengelenir. “Aynı 
demleme fakat daha soğuk = benzersiz bir 
keyif.”

You can opt to Japanese style cold coffee 
brewed using one of V60 of Chemex  infusion 
methods. During infusion, added water is 
balanced with the correct amount of ice 
“Same brewing method, but colder = a 
unique delight”

Kyoto Style Cold Drip 62

Soğuk demleme istasyonunda, 3 saniyede 
bir damla akarak, yaklaşık 10-12 saat süren 
demleme ritüeli sonunda elde edilen bu 
kahvenin ağzınızda zenginleşen aroması 
hem içinizi ferahlatacak, hem de unutulmaz 
bır tat bırakacak.

Infused at the cold brew station for more or 
less 10-12 hours, with a single drip per second, 
this coffee's enriched arama will freshen you 
while leaving an unfogrettable aftertaste.

“

“



FAMEO SIGNATURE
Cookie Mocha 49
Yoğun çikolata sos, Espresso, süt ve kurabiye ile 
tatlandırılmış muhteşem lezzet.
A nice mocha variations to take you to your childhood with 
shortbread cookie

Zerdeçallı Karamelli Latte 49
Gusto bir lezzet, eşsiz bir aroma sizleri bekliyor.
A gusto taste, a unique aroma awaits you.

Karabiberli Muzlu Latte 49
Muz tutkunlarına eşsiz bir lezzet vaat ediyoruz.
We promise a unique taste to banana lovers.

Kavrulmuş 52
Bademli Latte
Badem aromasını sevenler için artizan  bir lezzet
An artisanal flavor for those who love  Almond flavor

Mor Reyhan Şerbeti 42
İçecek kültürümüzün mihenk taşlarından mor reyhan
şerbetine; Fameo’ya özgü baharatlarla zenginleştirilmiş dokunuş.
Purple basil, one of the cornerstones of our beverage culture
to syrup; A touch enriched with spices unique to Fameo.

Damla Sakızlı 
Soğuk Türk Kahvesi 42
Damla sakızının ferahlatıcı lezzeti geleneksel türk kahvesi
ile buluştu.
Refreshing flavor of mastic traditional Turkish coffee met with.

Fameo Shakerato 49
Espressonun buz ve baharatlı karamel sos ile dansı; kahve 
içme alışkanlığınızı değiştirecek...
The dance of espresso with ice and spicy caramel sauce will 
change your coffee drinking habit...

SICAK • SOĞUK

SICAK • SOĞUK

SICAK • SOĞUK

SICAK • SOĞUK

SICAK • SOĞUK

SADECE SOĞUK

SADECE SOĞUK

KARABİBERLİ MUZLU LATTE

DAMLA SAKIZLI SOĞUK TÜRK KAHVESİKAVRULMUŞ BADEMLİ LATTE

Kahve, kendiliğinden bir dildir.
Coffee is a language in itself.

Jackie Chan

Japanese Style Cold Drip 

Japanese style kahvenizi V60 ve Chemex 
seçenekleriyle isteyebilirsiniz. Demleme 
esnasında koyulacak su miktarı kadar, doğru 
oranda buz koyularak dengelenir. “Aynı 
demleme fakat daha soğuk = benzersiz bir 
keyif.”

You can  opt to Japanese style cold coffee 
brewed using one of V60 of Chemex  infusion 
methods. During infusion, added water is 
balanced with the correct amount of ice 
“Same brewing method, but colder = a 
unique delight”

Kyoto Style Cold Drip 

Soğuk demleme istasyonunda, 3 saniyede 
bir damla akarak, yaklaşık 10-12 saat süren 
demleme ritüeli sonunda elde edilen bu 
kahvenin ağzınızda zenginleşen aroması 
hem içinizi ferahlatacak, hem de unutulmaz 
bır tat bırakacak.

Infused at the cold brew station for more or 
less 10-12 hours, with a single drip per second, 
this coffee's enriched arama will freshen you 
while leaving an unfogrettable aftertaste.

“

“



COLD
BREW

Cold Brew Chocolate 
12 saat demlenmiş nitelikli Fameo Kahvesi’nin 
Nutella ve sütle buluştuğu bu bardak ağzınızda 
unutulmaz bir tat bırakacak...
This Fameo specialty coffee of 12 hours brewed with 
Nutella and milk will leave an unforgettable taste in 
your mouth...

Cold Brew With Soya
Soya Sütlü Cold Brew

Coconut Cold Brew 
Vanilyalı dondurma cold brew ve hindistan cevizinin 
buluşması...
Cold brew meets with coconut and vanilla ice 
cream...

FORTUNE
COLD BREW

Fortune Cold Brew 
Orman meyveleri ile 9 saat demlenmiş
Cold Brew tadını, gelecekten sürprizlerle
deneyimleyin...
Experience the taste of Cold Brew; brewed with
forest fruits for 9 hours,
with surprise news from the future...

COCONUT COLD BREW

ÖZEL SICAK
İÇECEKLER

Chocolate Calda 
Regular 49 | Hazelnut 52
Yeni sıcak çikolatamıza bayılacaksınız.
You will love our new hot chocolate.

Akçaağaçlı Chai Tea Latte 46
Baharatla zenginleştirilmiş sütlü siyah çay
Akçaağaç şurubu ile.
Black tea with spice-enriched milk with maple syrup.

Regular Chai Tea Latte 42
Baharatla zenginleştirilmiş sütlü siyah çay.
Black tea enriched with milk and spices.

48pelhaS
Orkide tomurcukları ve sütle yapılan soğuk kış 
günlerinin geleneksel içeceği
Traditional drink for the cold winter days, made with 
milk and orchid buds

Fıstıklı Sahlep 55
Orkide tomurcuklarını fıstık ile buluşturduk...
Orchid buds meet with pistachio...

Ayıltan Sahlep 52
Espresso sizi ayıltırken, sahlep içinizi ısıtır...
Espresso will keep you awake while sahlep warms 
you...

FISTIKLI SAHLEP CHOCOLATE CALDA HAZELNUT



COLD
BREW

Cold Brew Chocolate 65
12 saat demlenmiş nitelikli Fameo Kahvesi’nin 
Nutella ve sütle buluştuğu bu bardak ağzınızda 
unutulmaz bir tat bırakacak...
This Fameo specialty coffee of 12 hours brewed with 
Nutella and milk will leave an unforgettable taste in 
your mouth...

Cold Brew With Soya 65
Soya Sütlü Cold Brew

Coconut Cold Brew 65
Vanilyalı dondurma cold brew ve hindistan cevizinin 
buluşması...
Cold brew meets with coconut and vanilla ice 
cream...

FORTUNE
COLD BREW

Fortune Cold Brew 65
Orman meyveleri ile 9 saat demlenmiş
Cold Brew tadını, gelecekten sürprizlerle
deneyimleyin...
Experience the taste of Cold Brew; brewed with
forest fruits for 9 hours,
with surprise news from the future...

COCONUT COLD BREW

ÖZEL SICAK
İÇECEKLER

Chocolate Calda 
Regular  | Hazelnut
Yeni sıcak çikolatamıza bayılacaksınız. 
You will love our new hot chocolate.

Akçaağaçlı Chai Tea Latte 
Baharatla zenginleştirilmiş sütlü siyah çay
Akçaağaç şurubu ile.
Black tea with spice-enriched milk with maple syrup.

Regular Chai Tea Latte 
Baharatla zenginleştirilmiş sütlü siyah çay.
Black tea enriched with milk and spices.

 pelhaS
Orkide tomurcukları ve sütle yapılan soğuk kış 
günlerinin geleneksel içeceği
Traditional drink for the cold winter days, made with 
milk and orchid buds

Fıstıklı Sahlep 
Orkide tomurcuklarını fıstık ile buluşturduk...
Orchid buds meet with pistachio...

Ayıltan Sahlep 
Espresso sizi ayıltırken, sahlep içinizi ısıtır...
Espresso will keep you awake while sahlep warms 
you...

FISTIKLI SAHLEP CHOCOLATE CALDA HAZELNUT



3. DALGA KAHVELER
rd3  Wave Coffees

CHEMEX AEROPRESS DRIPPER

KIDS MILKSHAKE   68
Hindistan cevizi sütü, Mavi Kelebek çayı ve
eğlenceli buble topları.
Coconut milk, Blue Butterfly tea and fun
buble balls.

ORMAN MEYVELİ MILKSHAKE 68
Çilek böğürtlen frambuaz severler için 
harika bir seçim.
For strawberry blackberry raspberry lovers
great choice.

strawberry MILKSHAKE                  68
Çileklerin baştan çıkarıcı ve sağlıklı lezzeti.
The seductive and healthy flavor of strawberries.

OREO MILKSHAKE 68
Oreo tutkunları için özenle hazırladık... Oreo 
dondurması, Oreo bisküvisi ve sütün buluşması...
Oreo milkshake carefully prepared for the 
passion. Oreo ice cream, Oreo biscuit and milk 
meet...

LOTUS MILKSHAKE 68
Lotus bisküvisi sevenler için vazgeçilmeyecek
bir lezzet.
Indispensable for those who love lotus biscuits
a flavor.

KIDS MILKSHAKE

LOTUS MILKSHAKE

ORMAN MEYVELİ MILKSHAKE



3. DALGA KAHVELER
rd3  Wave Coffees

CHEMEX AEROPRESS DRIPPER

6565 65

KIDS MILKSHAKE 
Hindistan cevizi sütü, Mavi Kelebek çayı ve
eğlenceli buble topları.
Coconut milk, Blue Butterfly tea and fun
buble balls.

ORMAN MEYVELİ MILKSHAKE
Çilek böğürtlen frambuaz severler için 
harika bir seçim.
For strawberry blackberry raspberry lovers
great choice.

strawberry MILKSHAKE
Çileklerin baştan çıkarıcı ve sağlıklı lezzeti.
The seductive and healthy flavor of strawberries.

OREO MILKSHAKE 
Oreo tutkunları için özenle hazırladık... Oreo 
dondurması, Oreo bisküvisi ve sütün buluşması...
Oreo milkshake carefully prepared for the 
passion. Oreo ice cream, Oreo biscuit and milk 
meet...

LOTUS MILKSHAKE 
Lotus bisküvisi sevenler için vazgeçilmeyecek
bir lezzet.
Indispensable for those who love lotus biscuits
a flavor.

KIDS MILKSHAKE

LOTUS MILKSHAKE

ORMAN MEYVELİ MILKSHAKE



Joke Coke Lemonade

Do you belive that it is lemonade. Latte art champion Onur Reyhan's special recipe.

Purple Lemonade 
Liçi ve pomelonun mavi kelebek çayıyla buluştuğu göz alıcı limonatamız... 

Bunun limonata olduğuna inanabiliyormusunuz? Latte art şampiyonu onur reyhan’ın özel tarifiyle.

Sosyal medyada bizi etiketlemeyi unutmayın...
Our eye-catching lemonade, where lichen and pomelo meet blue butterfly tea...
Don’t forget to tag us on social media...

Milky Lemonade 
Sizi çocukluğunuzdaki bayramlara götürecek; süt, karamela ve çarkıfelek meyvesinin
limonata ile karşı koyulamaz ahengi...
It will take you to your childhood days; the iressistible harmony of milk, caramel,
passion fruit and lemonade...

Sparkling Pear Mint Lemonade 
Limonata,soda, misket limon, armut ve menta kübano ile eşsiz bir limonata deneyimi...
Lemonade, soda, lime, pear, menta
A unique lemonade experience with Kübano...

Very Banana Lemonade 
Limonata, muz ve maydanoz.
Lemonade, banana and parsley.

Original Lemonade 
Ev yapımı tadında limonata.
Lemonade with homemade flavour.

Strawberry Lemonade 
Çilekten gelen tazelik...
Freshness from strawberry...

Blackberry Lemonade 
Taptaze böğürtlenlerle limonata keyfi...
Enjoying lemonade with fresh blackberry...

LİMONATALAR

Bülent Sefer'e
DÜNYA 4.LÜĞÜ GETİREN
ÖDÜLLÜ İÇECEK!

PURPLE LEMONADE JOKE COKE LEMONADE

BU YILIN FAVORİ İÇECEĞİ

FAMEO ARTISAN TEA SERIESFameo Artizan Cay Serisi,

Dilediğiniz çayı
www.fameocaffe.com’dan veya

FAMEO SHOP’tan temin edebilirsiniz.



Joke Coke Lemonade
58

Do you belive that it is lemonade. Latte art champion Onur Reyhan's special recipe.

Purple Lemonade 58
Liçi ve pomelonun mavi kelebek çayıyla buluştuğu göz alıcı limonatamız... 

Bunun limonata olduğuna inanabiliyormusunuz? Latte art şampiyonu onur reyhan’ın özel tarifiyle.

Sosyal medyada bizi etiketlemeyi unutmayın...
Our eye-catching lemonade, where lichen and pomelo meet blue butterfly tea...
Don’t forget to tag us on social media...

Milky Lemonade 58
Sizi çocukluğunuzdaki bayramlara götürecek; süt, karamela ve çarkıfelek meyvesinin
limonata ile karşı koyulamaz ahengi...
It will take you to your childhood days; the iressistible harmony of milk, caramel,
passion fruit and lemonade...

Sparkling Pear Mint Lemonade 58
Limonata,soda, misket limon, armut ve menta kübano ile eşsiz bir limonata deneyimi...
Lemonade, soda, lime, pear, menta
A unique lemonade experience with Kübano...

Very Banana Lemonade 58
Limonata, muz ve maydanoz.
Lemonade, banana and parsley.

Original Lemonade 58
Ev yapımı tadında limonata.
Lemonade with homemade flavour.

Strawberry Lemonade 58
Çilekten gelen tazelik...
Freshness from strawberry...

Blackberry Lemonade 58
Taptaze böğürtlenlerle limonata keyfi...
Enjoying lemonade with fresh blackberry...

LİMONATALAR

Bülent Sefer'e
DÜNYA 4.LÜĞÜ GETİREN
ÖDÜLLÜ İÇECEK!

PURPLE LEMONADE JOKE COKE LEMONADE

BU YILIN FAVORİ İÇECEĞİ

FAMEO ARTISAN TEA SERIESFameo Artizan Cay Serisi,

Dilediğiniz çayı
www.fameocaffe.com’dan veya

FAMEO SHOP’tan temin edebilirsiniz.



Egzotik Tea
Kurutulmuş mango küpleri, ayçiçeği yaprakları ve siyah çayın birleşimi
ile gusto bir lezzet.
Combination of dried mango cubes, sunflower leaves and black tea
with a gusto flavor.

Long Island
Nefis kokusunun sırrı şeftali, ayçiçeği yaprakları, gül yaprakları, siyah çay ve
yeşil çayın yapraklarında saklı.
The secret of its delicious scent is peach, sunflower leaves, rose petals, black
tea and  hidden in the leaves of green tea.

La Is La Bonita
Yeşil çay, beyaz çay, dondurularak kurutulmuş çilek dilimleri, ananas,
papaya ve gül yapraklarının harmanlanmasında saklı.
Green tea, white tea, freeze-dried strawberry slices, pineapple,
Hidden in the blending of papaya and rose petals.

Energy | Oolong, Portakal, Lavanta, Meyan Kökü 
Az oksidasyona uğramış yüksek dağ çayı, lavanta ve meyan kökü karışımı, 
stresli günlerinize sıcak bir terapi olacak...
A mixture of low oxidation high mountain tea, lavender and licorice root will 
be a hot therapy for your stressful days....

Lady Grey | Siyah Çay 
Yüksek kaliteli ceylon çayının portakal kabukları ve mavi kantaron çiçeği ile 
karışımı...
The mixture of high quality ceylon tea with orange peels and blue corn 
flowers...

Jasmine Dragon Pearl | Yaseminli Yeşil Çay 

 assoR
Vücut direncinizi artıracak, kan dolaşımını hızlandıracak bu güçlü karışım; 
zencefil, elma, vişne, üzüm suyu, çubuk tarçın, muskat ve karanfilden oluşur 
ve  file badem ile servis edilir...
This blend contains, ginger, apple, cherry, grape juice, cinnamon, nutmeg and 
cornations is served with almonds in this strong blend that will enchance your 
body resistance and accelerate blood circulation...

Miele Zenzero 
Haydi, bağışıklık sistemini güçlendir! Taze zencefil, limon ve bal karışımı...
Come on! Strenghten your immune system... Fresh ginger, lemon and honey 
mixture...

SICAK ÇAYLAR

Çin'in Fuan şehrinden bir başyapıt olan Dragon Pearl Jasmine, yasemin 
çiçekleri ile hafifçe aşılanmış, küçük, elle sarılmış 'incilerden' oluşur. Karışım, 
açık renkli demlemenin çiçeksi ve tatlı aromaları ile saf bir keyiftir.
A masterpiece from Fuan, China, Dragon Pearl Jasmine consists of small, 
hand-wrapped 'pearls' lightly infused with jasmine flowers. The blend is pure 
delight, with the floral and sweet aromas of the light brew.

KLASİKLER
Ihlamur | Linden 
Geleneksel Türk Çayı Bardak  | Fincan  | Kupa 
Traditional Turkish Tea / Glass or Cup

ÖZEL KARIŞIMLAR

3 ÇİKOLATALI
TUZLU TARTLA
İYİ GİDER!

600 yıllık porselen demlik 
firması olan “Zero Japan” 
taşlı topraktan yapılmıştır ve 

topraktan daha güçlüdür.

“Zero Japan” demlikleri 
yüksek sıcaklıkta 5 kez 
fırınlanır. Bu sayede çatlama 
oranı %92 azaldığından iç 
yapısında bakteri oluşumu 

engellenir.

NEW STYLE

NEW STYLE

NEW STYLE

NEW STYLE

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

Elder Flower and Mango  Bubble Tea 50
Mürver çiçeğinin mango ile birlikteliğini bubble tea toplarıyla
taçlandırdık.
We crowned the association of elderflower with mango with 
bubble tea balls.

Orange Yasmin Iced Tea 50
Portakalın tazeliğini, güçlü bir antioksidan kaynağı olan yasemin çayı
bubble gum topları ile birlikte  
Jasmine tea, which is a strong source of antioxidants, brings the freshness
of oranges with bubble gum balls.

Peach Raspberry Iced Tea 50
Sevdiğiniz şeftali tadını frambuazla buluşturduk.
We brought your favorite peach taste with raspberry.

Mango Coconut Iced Tea 50
Egzotik meyvelerden gelen serinlik.
Coolness from exotic fruits.

Lichi Watermelon  Iced Tea 50
Karpuz ve Lichi çiçeği ile ferahlamaya ne dersiniz?
How about refreshing with watermelon and lichi flower?

Hibiscus Caramel Iced Tea 50
Kim karamelli soğuk çaya hayır diyebilir ki... Efsanevi karamel
topları ile
Who can say no to caramel iced tea... Legendary caramel with balls

Galaxy Tea 60
Mavi kelebek çayı, liçi, çarkıfelek meyvesi, limonata, soda ve bobojoy meyve 
aromalı topları ile birlikte.
New tea trend from asia with unbeatable taste of lychee and tropical passion 
fruit.

Home Made Iced Tea Lemon | Peach 40

SOĞUK ÇAYLAR

LICHI WATERMELON ICED TEA

MANGO COCONUT

PEACH RASPBERRY

ELDER FLOWER MANGO
LICHI WATERMELON 



Egzotik Tea 60

60

Kurutulmuş mango küpleri, ayçiçeği yaprakları ve siyah çayın birleşimi
ile gusto bir lezzet.
Combination of dried mango cubes, sunflower leaves and black tea
with a gusto flavor.

Long Island
Nefis kokusunun sırrı şeftali, ayçiçeği yaprakları, gül yaprakları, siyah çay ve
yeşil çayın yapraklarında saklı.
The secret of its delicious scent is peach, sunflower leaves, rose petals, black
tea and  hidden in the leaves of green tea.

La Is La Bonita 60
Yeşil çay, beyaz çay, dondurularak kurutulmuş çilek dilimleri, ananas,
papaya ve gül yapraklarının harmanlanmasında saklı.
Green tea, white tea, freeze-dried strawberry slices, pineapple,
Hidden in the blending of papaya and rose petals.

Energy | Oolong, Portakal, Lavanta, Meyan Kökü 60
Az oksidasyona uğramış yüksek dağ çayı, lavanta ve meyan kökü karışımı, 
stresli günlerinize sıcak bir terapi olacak...
A mixture of low oxidation high mountain tea, lavender and licorice root will 
be a hot therapy for your stressful days....

Lady Grey | Siyah Çay 60
Yüksek kaliteli ceylon çayının portakal kabukları ve mavi kantaron çiçeği ile 
karışımı...
The mixture of high quality ceylon tea with orange peels and blue corn 
flowers...

Jasmine Dragon Pearl | Yaseminli Yeşil Çay 65
Çin'in Fuan şehrinden bir başyapıt olan Dragon Pearl Jasmine, yasemin 
çiçekleri ile hafifçe aşılanmış, küçük, elle sarılmış 'incilerden' oluşur. Karışım, 
açık renkli demlemenin çiçeksi ve tatlı aromaları ile saf bir keyiftir.
A masterpiece from Fuan, China, Dragon Pearl Jasmine consists of small, 
hand-wrapped 'pearls' lightly infused with jasmine flowers. The blend is pure 
delight, with the floral and sweet aromas of the light brew.

60assoR
Vücut direncinizi artıracak, kan dolaşımını hızlandıracak bu güçlü karışım; 
zencefil, elma, vişne, üzüm suyu, çubuk tarçın, muskat ve karanfilden oluşur 
ve  file badem ile servis edilir...
This blend contains, ginger, apple, cherry, grape juice, cinnamon, nutmeg and 
cornations is served with almonds in this strong blend that will enchance your 
body resistance and accelerate blood circulation...

Miele Zenzero 60
Haydi, bağışıklık sistemini güçlendir! Taze zencefil, limon ve bal karışımı...
Come on! Strenghten your immune system... Fresh ginger, lemon and honey 
mixture...

SICAK ÇAYLAR

KLASİKLER
Ihlamur | Linden 40
Geleneksel Türk Çayı Bardak 20 | Fincan 25 | Kupa 25
Traditional Turkish Tea / Glass or Cup

ÖZEL KARIŞIMLAR

3 ÇİKOLATALI
TUZLU TARTLA
İYİ GİDER!

600 yıllık porselen demlik 
firması olan “Zero Japan” 
taşlı topraktan yapılmıştır ve 

topraktan daha güçlüdür.

“Zero Japan” demlikleri 
yüksek sıcaklıkta 5 kez 
fırınlanır. Bu sayede çatlama 
oranı %92 azaldığından iç 
yapısında bakteri oluşumu 

engellenir.

NEW STYLE

NEW STYLE

NEW STYLE

NEW STYLE

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

Elder Flower and Mango  Bubble Tea 
Mürver çiçeğinin mango ile birlikteliğini bubble tea toplarıyla
taçlandırdık.
We crowned the association of elderflower with mango with 
bubble tea balls.

Orange Yasmin Iced Tea
Portakalın tazeliğini, güçlü bir antioksidan kaynağı olan yasemin çayı
bubble gum topları ile birlikte  
Jasmine tea, which is a strong source of antioxidants, brings the freshness
of oranges with bubble gum balls.

Peach Raspberry Iced Tea 
Sevdiğiniz şeftali tadını frambuazla buluşturduk.
We brought your favorite peach taste with raspberry.

Mango Coconut Iced Tea 
Egzotik meyvelerden gelen serinlik.
Coolness from exotic fruits.

Lichi Watermelon  Iced Tea
Karpuz ve Lichi çiçeği ile ferahlamaya ne dersiniz?
How about refreshing with watermelon and lichi flower?

Hibiscus Caramel Iced Tea
Kim karamelli soğuk çaya hayır diyebilir ki... Efsanevi karamel
topları ile
Who can say no to caramel iced tea... Legendary caramel with balls

Galaxy Tea 
Mavi kelebek çayı, liçi, çarkıfelek meyvesi, limonata, soda ve bobojoy meyve 
aromalı topları ile birlikte.
New tea trend from asia with unbeatable taste of lychee and tropical passion 
fruit.

Home Made Iced Tea Lemon | Peach 

SOĞUK ÇAYLAR

LICHI WATERMELON ICED TEA

MANGO COCONUT

PEACH RASPBERRY

ELDER FLOWER MANGO
LICHI WATERMELON 



Antioxidant

Vücutta üretilen veya gıdalardan alınan hücre  hasarlarını önler.
Serbest radikalleri temizler ve oksidasonun neden olduğu hasarları azaltır.
İçerisindeki yulaf ezmesi sayesinde tok tutucu özelliği vardır.

Pineapple, orange juice, cashew, oatmeal, ginger.
It prevents cell damage produced in the body or taken from food.
It scavenges free radicals and reduces damage caused by oxidation.
Thanks to the oatmeal in it, it has a satiating feature.

Carrot, orange, avocado, turmeric.
We've collected all the Vitamin C in this bottle. Strengthen the immune system. White
increase blood cells. To provide resistance against infections.

Banana, chia seeds, cocoa, lactose-free milk, apple.
A good performance is the right choice for mental and physical energy that comes with freshness.

Parsley, broccoli, cucumber, celery stalk, spinach, ginger.
If you want to get rid of edema, if you want your cells to be renewed, if you want some vitality
it's all in this bottle.

Ananas, portakal suyu, kaju, yulaf ezmesi, zencefil.

C-Bomb

Tüm C vitaminlerini bu şişede topladık. Bağışıklık sistemi güçlensin. Beyaz
kan hücreleri artsın. Enfeksiyonlara karşı direnç sağlansın diye.

Havuç, portakal, avokado, zerdeçal.

Energy

İyi bir performans, tazelikle gelen mental ve fiziksel enerji için doğru bir seçim.
Muz, chia tohumu, kakao, laktossuz süt, elma.

Refresh

Ödem atmak istiyorsan, hücrelerin yenilensin istiyorsan biraz da zindelik diyorsan
hepsi bu şişenin içinde.

Maydonoz, brokoli, salatalık, kereviz sapı, ıspanak, zencefil.

DETOX ZAMANI!Detox Time!

Tüm detox içeceklerimiz, taze olarak anında hazırlanmaktadır.
Şeker ilavesi yoktur. Hazırlanma süresi 30  dk’dır. 
Anlayışınız için teşekkürler.

All of our detox drinks are prepared fresh instantly.
There is no added sugar. Preparation time is 30 minutes.
Thank you for your understanding.

NEDEN SMOOTHIE?

Meyve ve sebze sularında posası atıldığından 
lif dışarıda kalır. Sadece şeker bulunur. Bu da 
kan şekeri dengesini negatif etkiler. Çabuk 

acıktırır, tokluğu desteklemez.

Smoothiede ise meyveler ve sebzeler blend 
edildiği için tüm posası içerisinde kalır. 
Dolayısıyla hem kan şekeri dengesi sağlanır 
hem de lif alımı ile birlikte sindirim sistemine 

destek olur, uzun süre tokluk sağlanır.

HİNDİZTAN CEVİZLİ SÜTLÜ BOWL

MAVİ KELEBEK ÇAYLI & MUZLU BOWL

AHUDUDU & GRANOLA SMOOTHIE

BELÇİKA ÇİKOLATALI & ANTEP FISTIKLI BOWL

EGZOTİK MANGO & ANANAS BOWL

BELÇİKA ÇİKOLATALI &
ANTEP FISTIK SMOOTHIE



Antioxidant 55

Vücutta üretilen veya gıdalardan alınan hücre  hasarlarını önler.
Serbest radikalleri temizler ve oksidasonun neden olduğu hasarları azaltır.
İçerisindeki yulaf ezmesi sayesinde tok tutucu özelliği vardır.

Pineapple, orange juice, cashew, oatmeal, ginger.
It prevents cell damage produced in the body or taken from food.
It scavenges free radicals and reduces damage caused by oxidation.
Thanks to the oatmeal in it, it has a satiating feature.

Carrot, orange, avocado, turmeric.
We've collected all the Vitamin C in this bottle. Strengthen the immune system. White
increase blood cells. To provide resistance against infections.

Banana, chia seeds, cocoa, lactose-free milk, apple.
A good performance is the right choice for mental and physical energy that comes with freshness.

Parsley, broccoli, cucumber, celery stalk, spinach, ginger.
If you want to get rid of edema, if you want your cells to be renewed, if you want some vitality
it's all in this bottle.

Ananas, portakal suyu, kaju, yulaf ezmesi, zencefil.

C-Bomb 55

Tüm C vitaminlerini bu şişede topladık. Bağışıklık sistemi güçlensin. Beyaz
kan hücreleri artsın. Enfeksiyonlara karşı direnç sağlansın diye.

Havuç, portakal, avokado, zerdeçal.

Energy 55

İyi bir performans, tazelikle gelen mental ve fiziksel enerji için doğru bir seçim.
Muz, chia tohumu, kakao, laktossuz süt, elma.

Refresh 55

Ödem atmak istiyorsan, hücrelerin yenilensin istiyorsan biraz da zindelik diyorsan
hepsi bu şişenin içinde.

Maydonoz, brokoli, salatalık, kereviz sapı, ıspanak, zencefil.

DETOX ZAMANI!Detox Time!

Tüm detox içeceklerimiz, taze olarak anında hazırlanmaktadır.
Şeker ilavesi yoktur. Hazırlanma süresi 30  dk’dır. 
Anlayışınız için teşekkürler.

All of our detox drinks are prepared fresh instantly.
There is no added sugar. Preparation time is 30 minutes.
Thank you for your understanding.

NEDEN SMOOTHIE?

Meyve ve sebze sularında posası atıldığından 
lif dışarıda kalır. Sadece şeker bulunur. Bu da 
kan şekeri dengesini negatif etkiler. Çabuk 

acıktırır, tokluğu desteklemez.

Smoothiede ise meyveler ve sebzeler blend 
edildiği için tüm posası içerisinde kalır. 
Dolayısıyla hem kan şekeri dengesi sağlanır 
hem de lif alımı ile birlikte sindirim sistemine 

destek olur, uzun süre tokluk sağlanır.

HİNDİSTAN CEVİZLİ SÜTLÜ BOWL

MAVİ KELEBEK ÇAYLI & MUZLU BOWL

AHUDUDU & GRANOLA SMOOTHIE

BELÇİKA ÇİKOLATALI & ANTEP FISTIKLI BOWL

EGZOTİK MANGO & ANANAS BOWL

İNCİR CEVİZ SMOOTHIE BOWL



Taze Sıkılmış Portakal Suyu 
Fresh Orange Juice

Fameo Muzlu Süt
Muzlu sütü bal ile tatlandırıyoruz, rafine şeker
kullanmıyoruz.
We sweeten the milk with honey, refined sugar
we do not use

DOĞAL İÇECEKLER

Ayran | Naneli | Fesleğenli     
Coca Cola | Light&Zero 
Fanta | Sprite
Cappy 
Vişne, şeftali, kayısı, karışık meyve.
Cherry, peach, apricot, mixed fruits.

Saint Pellegrino 250 ml | 750 ml  
Perrier 400 ml  
Kestane Su 330 ml | 750 ml  

SOFT DRINKS

puffed rice...

Mavi Kelebek Çaylı & Muzlu Smoothie 
Blue Butterfly Pea Tea & Banana Smoothie
Mavi kelebek çayı, fıstık ezmesi, hurma ve muzun muhteşem uyumu...
Blue butterfly tea, peanut butter, palm and banana’s gorgeous harmony...

Ahududu & Granola Smoothie 
Raspberry & Granola Smoothie
Muz, çilek, böğürtlen, frambuaz, ahududu küpleri ve granola eşliğinde...
Served with banana, strawberry, blackberry, raspberry and raspberry cubes 
and granola...

Belçika Çikolata & Antep Fıstık Smoothie 
Belgian Chocolate & Pistachio Smoothie
Hindistan cevizi, bitter çikolata, antep fıstığı ve çilek eşliğinde...
Served with  coconut, dark chocolate, pistachio and strawberry...

İncir & Ceviz Smoothie 
Fig & Walnut Smoothie
İncir, muz, çilek, yeşil elma, ceviz ve çikolatalı pirinç patlağı eşliğinde...
Served with fig, banana, strawberry, green apple, walnut and chocolate 

Hindistan Cevizli Sütlü Bowl
Coconut Milk Bowl
Özünde  hindistan cevizi sütü, dut, yer fıstığı, böğürtlen, ahududu,
şeftali, muz, parça çikolatalar.
In essence, coconut milk, mulberry, peanut, blackberry, raspberry,
peach, banana, chocolate chips.

Tropikal Egzotik Mango Ananas Bowl
Tropical Exotic Mango Pineapple Bowl
Çiğ badem, granola, kivi, muz, çilek,
Raw almonds, granola, kiwi, banana, strawberry,

BOWL SMOOTHIES

AHUDUDU & GRANOLA SMOOTHIE

İNCİR & CEVİZ SMOOTHIE



TATLILAR
Super Classic Waffle 
Nutella, muz, çilek, pirinç patlağı, bir top dondurma ile birlikte.
Nutella, banana, strawberry, puffed rice, with a scoop of ice cream.

Super Strawberry Waffle 
Callebaut çilekli çikolata, çilek, marshmallow, nutella ve krep kırığı ve bir top dondurma ile birlikte.
Callebaut strawberry chocolate with strawberries, marshmallows, nutella and crepe crumbles and a scoop of ice cream.

Rubby Waffle 
Hem hamurunda hem üstünde rubby çikolatası, kesme maraş dondurma ve krep kırığı ile birlikte.
Both on the dough and on top of it with rubby chocolate, cut Maraş ice cream and crepe crumbs.

Raspberry Lime Waffle 
Callebaut misket limonlu çikolata, frambuaz, muz, krep kırığı ve bir top dondurma ile birlikte.
Callebaut lime, raspberry, banana, crepe flakes with a ball of ice cream.

Tatlı Kruvasan  

Çiko
Nutella, antep fıstığı ve Callebaut çikolatasına batırılmış 
çileklerle tam bir çikolata rüyası...
A chocolate dream with Nutella, pistachios and strawberries 
dipped in Callebaut chocolate...

Piko
Chefin yaptığı el yapımı pastacı kreması, file badem ve 

Çıtır çıtır ispanyol tatlısı, el yapımı karamel ve çikolata
sosu ile seni bekliyor.

Callebaut çikolatasına batırılmış çileklerle servis edilir.
Served with handmade pastry cream made by the chef, 
netted almonds and strawberries dipped in Callebaut 
chocolate.

Sufle 
Vanilyalı dondurma ve krema eşliğinde.
Vanilla ice cream and cream.

Churro

Sicilya Adası’nın efsanevi tatlısı tekrardan sizlerle.

Crispy spanish dessert, handmade caramel and chocolate
It's waiting for you with the sauce.

Cannoli

The legendary dessert of Sicily Island is with you again.

Cinnamon Roll
Kanada’nın efsanevi çöreğini menümüze sizin için ekledik.
We have added Canada's legendary donut to our menu for you.

Pancake 3’lü
Sade veya kakaolu seçenekleriyle kaymak, akçaağaç 
şurubu ve nutella ile birlikte.
Plain or cocoa options with clotted cream, maple 
syrup and nutella.

Sushi Krep
Muzu krep hamuruna sardık. Çikolata ve fındık ile
buladık.
We wrapped the banana in pancake dough. With chocolate
and hazelnuts we found.

CINNAMON ROLL

NEW STYLE Parça Çikolatalı  | Limonlu 



“LEGEND IS BACK”

SİCİLYA ADASININ
EFSANEVİ TATLISI

“CANNOLI”

RUBBY
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Chef Ali San Sebastian Cheesecake

Regular  Bitter / Rubby  / Lime 

İspanya’nın San Sebastian bölgesine ait, hiç makyaja 
ihtiyaç duymayan sade ve asil cheesecake’i
Chef Ali’nin usta yorumuyla taçlanıp karşınıza 
geliyor...
The superior yet plain cheesecake of San Sebastian of 
Spain is baked and crowned by virtuoso
Chef Ali and brought to your tables...

RUBBY WAFFLE

SUPER STRAWBERRY WAFFLE
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Besin değerleri düşünüldüğünde, 
katkısız doğal bir dondurma, süte 
göre 3-4 kat daha fazla yağ, yaklaşık 
%15 daha fazla protein ve 3-4 kat daha 
fazla karbonhidrat içerir. Aynı zamanda 
katkısız bir dondurma, kemiklerin başlıca 
yapıtaşlarından olan kalsiyum ve fosfor 

yönünden oldukça zengindir.

DOĞAL VE KATKISIZ
DONDURMA

KUPTA
 

DONDURMA

Gerçek ve katkısız bir dondurma, düşük şeker ve
yüksek besin içeriğiyle tatlı kaçamaklarımız
için en hafif seçeneklerden biridir.

Taze meyveler, bol süt ve salepten yapılan
artizan dondurmalarımız, yaz – kış tüketilecek
hafif ve lezzetli tatlılarımızdan.
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Simit Aşkı 65

Bagel Love
Simit arasında fırınlanmış kaşar, göz yumurta, nutella,
söğüş salata, çay eşliğinde.
Baked cheddar, eye egg, Nutella, cold cuts salad 
accompanied by tea.

Pişili Kahvaltı 75
Breakfast with Pisi
Ayvalık lor peyniri,ev yapımı dut reçeli ve bir bardak çay ile.
Ayvalık curd cheese, homemade mulberry jam and with a cup of tea.

Bagel Kahvaltı 75
Bagel Breakfast
Fümelenmiş piliç sosis, omlet, cherry domates, puf puf bagel
ekmeği ile birlite
Smoked chicken sausage, omelet, cherry tomatoes, puff puff bagel
with the bread

Strained yogurt, green apple, nectarine, oatmeal, chia seeds
and granola.

Kolay Kahvaltı 65
Easy Breakfast
Simit, beyaz peynir, 1 adet haşlanmış yumurta, domates, 

Detox Kahvaltı 70
Detox Breakfast
Süzme yoğurt, yeşil elma, nektarin, yulaf ezmesi, chia
tohumu ve granola.

salatalık, zeytin, reçel ve 1 adet çay ile servis edilir.
Served with bagels, feta cheese, 1 boiled egg tomato, cucumber, 
olives, jam and 1 tea.

Atkins Kahvaltı 75
Atkins Breakfast
Güveçte kızartılmış mevsim sebzeleri üzerinde göz yumurta, 
taze peynir, tam tahıllı bar, demleme filtre kahve ve fıstık,
ezmeli shot. 
Eye eggs on casserole fried seasonal vegetables, fresh cheese,
whole grain bar, brewed filter coffee and peanuts, crush shot.

Ekşi Mayalı Ekmek & Göz Yumurta 75
veya Çırpılmış Yumurta
Sour Yeast Bread & Eggs or Scrambled Eggs
Ekşi maya ekmeği ile avokado püresi üstünde göz yumurta 
veya çırpılmış yumurta, meyve salatası eşliğinde servis edilir.
Sour yeast bread with avocado puree served with sunny side up 
or scrambled egg.

Avokado Mozzarella Kahvaltı 75
Avocado Mozzarella Breakfast
Ekşi mayalı ekmek üzerinde avokado püresi, mozarella, çeri 
domates ve karışık zeytin eşliğinde.
Avocado puree, mozzarella on sourdough bread. Served with 
cherry tomatoes and mixed olives.

Fıstık Kruvasan 70
Peanut Croissant
Çıtır çıtır kruvasan arasında; fıstık ezmesi, file badem ve özel 
Fameo Blend Filtre Kahve eşliğinde.
Among the crispy croissants; accompanied by peanut butter, 
filet almonds and special Fameo Blend Filter Coffee.

Omlet Kruvasan 70
Omelette Croissant
Çıtır çıtır kruvasan arasında omlet, avokado püresi, zeytin, 
domates ve salatalık eşliğinde..
Between the crispy croissants, omelette, avocado puree, olives, 
tomatoes and cucumbers.

Kontinental Kahvaltı (Continental) 150
Breakfast Plate, Single
Sade kruvasan, haşlanmış yumurta, ezine peyniri, haşhaşlı isotlu
kuruyemiş, kars grevyeri, dil peyniri, karışık zeytin, mevsim meyvesi,
domates, salatalık, kapari karpuzu, vişne reçeli, demleme filtre kahve
ile birlikte
Plain croissant, boiled egg, ezine cheese, poppy isot nuts, string cheese,
mixed olives, seasonal fruit, tomatoes, with cucumber, caper melon,
cherry jam, brewed filter coffee

Sucuklu Poşe Yumurta 85
Sucuk, beyaz peynir ve iki adet poşe yumurta ile servis edilir.
Sucuk is served with feta cheese and two poached eggs.

Mıhlama 75
İnce mısır ununun Trabzon peyniriyle güveçte fırınlanmış eşsiz lezzeti...
Unique flavor of oven baked with fine corn flour with Trabzon cheese.

Çi Börek 75
Salatalık, domates ve karışık zeytin eşliğinde.
Served with cucumber, tomato and mixed olives.

Sıcak Tabak | Hot Plate 90
Dana jambon, hellim peyniri, sote mantar, taze patates, 
kızarmış sosis, göz yumurta, ekşi maya ekmeği ile birlikte.
With beef bacon, halloumi cheese, sauted mushroom, fresh 
potatoes, fried sausage, eye egg, sourdough bread.

Patates Brava | Potato Brava 70
Mis gibi süzme yoğurt ve pomodoro soslu taze patates...
Fresh potatoes with lovely strained yoghurt and pomodoro...

Çift Gözlü Yumurta | İlave B. Peynir 50 | 14
Double Eggs | Extra White Cheese

İki tost ekmeği arasında dana jambon, kaşar, mozarella
beşamel sos ve göz yumurta eşliğinde.

Sucuklu Yumurta | Eggs with Sujuk 75
Fameo Menemen 65
Eggs with Tomatoes and Peppers
Sahanda Sucuk | Grilled Sujuk 65
Salçalı Sosis 

65
85

Sausages with Tomato Sauce
Croque Madame

Butik Kahvaltı (Kişi Başı) 250
Boutique Breakfast, Per Person*
Antakya yaprak peyniri, ezine peyniri, dil peyniri, kars gravyer,
ayvalık lor peyniri, cherry domates, çengelköy salatalık, ev yapımı
yeşil incir ve vişne reçeli, tereyağ, nutella, acuka, kaymak, bal, vişne
kompostolu süzme yoğurt, patates brava, panelenmiş zeytin, siyah
sele zeytin, kuru domatesli kaşarlı ızgara zeytin, sahanda sucuk,
sahanda menemen, karadeniz usul mıhlama, mevsim meyvesi,
börek tabağı, portakal suyu, türk kahvesi ve zengin ekmek sepetiyle

***İstediğiniz yumurta çeşidi kahvaltıya dahildir. 
** The type of egg you want is included in the breakfast.

Antakya leaf cheese, ezine cheese, tongue cheese, kars gruyere,
Ayvalık curd cheese, cherry tomatoes, Çengelköy cucumber, homemade
green fig and cherry jam, butter, nutella, acuka, cream, honey, cherry
strained yoghurt with compote, potato brava, breaded olives, black
sel olives, grilled olives with sun-dried tomatoes and cheddar, fried 
sausage, fried menemen, black sea style mihlama, seasonal fruit,
with a plate of pastry, orange juice, Turkish coffee and a rich bread
basket
*En az 2 kişilik servis edilir. / Minimum of 2 servings.  

 

KAHVALTIYA GELDİM

SICAK SAHAN

YENiLENEN LEZZET

YENiLENEN LEZZET

CONTINENTAL KAHVALTI

BAGEL KAHVALTI DETOX KAHVALTI PİŞİLİ KAHVALTI



Simit Aşkı 
Bagel Love
Simit arasında fırınlanmış kaşar, göz yumurta, nutella,
söğüş salata, çay eşliğinde.
Baked cheddar, eye egg, Nutella, cold cuts salad 
accompanied by tea.

Pişili Kahvaltı 
Breakfast with Pisi
Ayvalık lor peyniri,ev yapımı dut reçeli ve bir bardak çay ile.
Ayvalık curd cheese, homemade mulberry jam and with a cup of tea.

Bagel Kahvaltı
Bagel Breakfast
Fümelenmiş piliç sosis, omlet, cherry domates, puf puf bagel
ekmeği ile birlite
Smoked chicken sausage, omelet, cherry tomatoes, puff puff bagel
with the bread

Strained yogurt, green apple, nectarine, oatmeal, chia seeds
and granola.

Kolay Kahvaltı 
Easy Breakfast
Simit, beyaz peynir, 1 adet haşlanmış yumurta, domates, 

Detox Kahvaltı 
Detox Breakfast
Süzme yoğurt, yeşil elma, nektarin, yulaf ezmesi, chia
tohumu ve granola.

salatalık, zeytin, reçel ve 1 adet çay ile servis edilir.
Served with bagels, feta cheese, 1 boiled egg tomato, cucumber, 
olives, jam and 1 tea.

Atkins Kahvaltı 
Atkins Breakfast
Güveçte kızartılmış mevsim sebzeleri üzerinde göz yumurta, 
taze peynir, tam tahıllı bar, demleme filtre kahve ve fıstık, 
ezmeli shot. 
Eye eggs on casserole fried seasonal vegetables, fresh cheese, 
whole grain bar, brewed filter coffee and peanuts, crush shot.

Ekşi Mayalı Ekmek & Göz Yumurta
veya Çırpılmış Yumurta
Sour Yeast Bread & Eggs or Scrambled Eggs
Ekşi maya ekmeği ile avokado püresi üstünde göz yumurta 
veya çırpılmış yumurta, meyve salatası eşliğinde servis edilir. 
Sour yeast bread with avocado puree served with sunny side up 
or scrambled egg.

Avokado Mozzarella Kahvaltı 
Avocado Mozzarella Breakfast
Ekşi mayalı ekmek üzerinde avokado püresi, mozarella, çeri 
domates ve karışık zeytin eşliğinde.
Avocado puree, mozzarella on sourdough bread. Served with 
cherry tomatoes and mixed olives.

Fıstık Kruvasan 
Peanut Croissant
Çıtır çıtır kruvasan arasında; fıstık ezmesi, file badem ve özel 
Fameo Blend Filtre Kahve eşliğinde.
Among the crispy croissants; accompanied by peanut butter, 
filet almonds and special Fameo Blend Filter Coffee.

Omlet Kruvasan 
Omelette Croissant
Çıtır çıtır kruvasan arasında omlet, avokado püresi, zeytin, 
domates ve salatalık eşliğinde..
Between the crispy croissants, omelette, avocado puree, olives, 
tomatoes and cucumbers.

Kontinental Kahvaltı (Continental) 
Breakfast Plate, Single
Sade kruvasan, haşlanmış yumurta, ezine peyniri, haşhaşlı isotlu
kuruyemiş, kars grevyeri, dil peyniri, karışık zeytin, mevsim meyvesi,
domates, salatalık, kapari karpuzu, vişne reçeli, demleme filtre kahve
ile birlikte
Plain croissant, boiled egg, ezine cheese, poppy isot nuts, string cheese,
mixed olives, seasonal fruit, tomatoes, with cucumber, caper melon,
cherry jam, brewed filter coffee

Sucuklu Poşe Yumurta 
Sucuk, beyaz peynir ve iki adet poşe yumurta ile servis edilir.
Sucuk is served with feta cheese and two poached eggs.

Mıhlama 
İnce mısır ununun Trabzon peyniriyle güveçte fırınlanmış eşsiz lezzeti...
Unique flavor of oven baked with fine corn flour with Trabzon cheese.

Çi Börek 
Salatalık, domates ve karışık zeytin eşliğinde.
Served with cucumber, tomato and mixed olives.

Sıcak Tabak | Hot Plate 
Dana jambon, hellim peyniri, sote mantar, taze patates, 
kızarmış sosis, göz yumurta, ekşi maya ekmeği ile birlikte.
With beef bacon, halloumi cheese, sauted mushroom, fresh 
potatoes, fried sausage, eye egg, sourdough bread.

Patates Brava | Potato Brava 

İki tost ekmeği arasında dana jambon, kaşar, mozarella
beşamel sos ve göz yumurta eşliğinde.

Mis gibi süzme yoğurt ve pomodoro soslu taze patates... 
Fresh potatoes with lovely strained yoghurt and 
pomodoro...

Çift Gözlü Yumurta | İlave B. Peynir  |
Double Eggs | Extra White Cheese

Sucuklu Yumurta | Eggs with Sujuk 
Fameo Menemen 
Eggs with Tomatoes and Peppers
Sahanda Sucuk | Grilled Sujuk 
Salçalı Sosis 
Sausages with Tomato Sauce
Croque Madame

Butik Kahvaltı (Kişi Başı) 
Boutique Breakfast, Per Person*
Antakya yaprak peyniri, ezine peyniri, dil peyniri, kars gravyer,
ayvalık lor peyniri, cherry domates, çengelköy salatalık, ev yapımı
yeşil incir ve vişne reçeli, tereyağ, nutella, acuka, kaymak, bal, vişne
kompostolu süzme yoğurt, patates brava, panelenmiş zeytin, siyah
sele zeytin, kuru domatesli kaşarlı ızgara zeytin, sahanda sucuk,
sahanda menemen, karadeniz usul mıhlama, mevsim meyvesi,
börek tabağı, portakal suyu, türk kahvesi ve zengin ekmek sepetiyle

***İstediğiniz yumurta çeşidi kahvaltıya dahildir. 
** The type of egg you want is included in the breakfast.

Antakya leaf cheese, ezine cheese, tongue cheese, kars gruyere,
Ayvalık curd cheese, cherry tomatoes, Çengelköy cucumber, homemade
green fig and cherry jam, butter, nutella, acuka, cream, honey, cherry
strained yoghurt with compote, potato brava, breaded olives, black
sel olives, grilled olives with sun-dried tomatoes and cheddar, fried 
sausage, fried menemen, black sea style mihlama, seasonal fruit,
with a plate of pastry, orange juice, Turkish coffee and a rich bread
basket
*En az 2 kişilik servis edilir. / Minimum of 2 servings.
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AYVALIK TOSTU

OMLETLER

TOSTLAR

Sade Omlet | Plain Omelette
İlaveler - Beyaz Peynir 14 | Kaşar 14 | Mantar 16 | Dana Jambon 22
Sucuk 20 | Domates 10
Additional - Feta Cheese 14 | Kashar Cheese 14 | Mushroom 16 |
Calf Ham 22 | Sujuk 20 | Tomato 10

Fit Omlet | Fit Omelette
4 adet çırpılmış yumurta beyazı, taze sotelenmiş mantar ile birlikte
tam bir protein deposu demleme filtre kahve ile birlikte servis edilir.
4 scrambled egg whites with freshly sauteed mushrooms.

Fırınlanmış Omlet | Baked Omelette
2 adet çırpılmış yumurtayı, ıspanak, lor ve mozzarella peynirini fırınlıyoruz.
We bake 2 scrambled eggs, spinach, curd and mozzarella cheese.

Yengen Tost 80

50

95

95

Yengen Toast
Sandviç ekmeği arasında sucuk, kornişon turşusu, sosis ve
cheddar sos, kızarmış patates ve rus salatası ile birlikte.
Sausage, pickled cucumber, sausage and cheddar sauce between 
sandwich bread with french fries and russian salad.

Mini mini Tostlar 75
Little Toasts
4 adet mini burger arasında cheddar peyniri, kaşar peyniri, sucuk, domates 
ve beyaz peynir.
Cheddar cheese, sausage, tomata and feta cheese between 4 mini 
burgers.

Kaşarlı Tost 65
Kashar Toasted Sandwich
Kaşarlı Sucuklu Tost 75
Kashar and Sujuk Toasted Sandwich
Cheddar ve Jambonlu Tost 75
Cheddar and Calf Ham Toasted Sandwich
3 Peynirli Tost 75
3 Cheese Toasted Sandwich
Beyaz peynir, tulum peyniri, cheddar ve taze otlar ile...
Feta cheese, tulum cheese, cheddar and fresh greens...

Fesleğen, Domates ve Kaşar Peynirli Tost 75
Basil, Tomatoes and Feta Cheese Toasted Sandwich
Sosisli Ekstra Kaşarlı Sandviç 90
Sausage Extra Cheese Sandwich
Isıl işlem görmemiş fermente sosis kullanılmaktadır.
Non-heat treated fermented sausage is used.

Kulüp Sandviç | Club Sandwich 110
Kızarmış tost ekmeği arasında dana jambon, taze kaşar, marine edilmiş 
tavuk bonfile, domates, cheddar peyniri, kıvırcık, haşlanmış yumurta,
krem peynir eşliğinde 
Beef ham, fresh cheddar, marinated chicken tenderloin, tomato, cheddar 
cheese, lettuce, boiled egg, cream cheese on toasted bread.

Ayvalık Tostu 95
Ayvalık Toast
Sosis, turşu, domates, rus salatası, rende kaşar, patates kızartması ile birlikte
Sausage, pickles, tomato, russian salad, grated cheddar, french fries

SOSİSLİ EXTRA KAŞARLI SANDVİÇ

KULÜP SANDVİÇ

MİNİ MİNİ TOSTLAR
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Additional - Feta Cheese | Kashar Cheese  Mushroom  |
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Fit Omlet | Fit Omelette
4 adet çırpılmış yumurta beyazı, taze sotelenmiş mantar ile birlikte 
tam bir protein deposu demleme filtre kahve ile birlikte servis edilir. 
4 scrambled egg whites with freshly sauteed mushrooms.

Fırınlanmış Omlet | Baked Omelette
2 adet çırpılmış yumurtayı, ıspanak, lor ve mozzarella peynirini fırınlıyoruz.
We bake 2 scrambled eggs, spinach, curd and mozzarella cheese.

Yengen Tost 
Yengen Toast
Sandviç ekmeği arasında sucuk, kornişon turşusu, sosis ve
cheddar sos, kızarmış patates ve rus salatası ile birlikte.
Sausage, pickled cucumber, sausage and cheddar sauce between 
sandwich bread with french fries and russian salad.

Mini mini Tostlar 
Little Toasts
4 adet mini burger arasında cheddar peyniri, kaşar peyniri, sucuk, domates 
ve beyaz peynir.
Cheddar cheese, sausage, tomata and feta cheese between 4 mini 
burgers.

Kaşarlı Tost 
Kashar Toasted Sandwich
Kaşarlı Sucuklu Tost 
Kashar and Sujuk Toasted Sandwich
Cheddar ve Jambonlu Tost 
Cheddar and Calf Ham Toasted Sandwich
3 Peynirli Tost 
3 Cheese Toasted Sandwich
Beyaz peynir, tulum peyniri, cheddar ve taze otlar ile...
Feta cheese, tulum cheese, cheddar and fresh greens...

Fesleğen, Domates ve Kaşar Peynirli Tost 
Basil, Tomatoes and Feta Cheese Toasted Sandwich
Sosisli Ekstra Kaşarlı Sandviç 
Sausage Extra Cheese Sandwich
Isıl işlem görmemiş fermente sosis kullanılmaktadır.
Non-heat treated fermented sausage is used.

Kulüp Sandviç | Club Sandwich 
Kızarmış tost ekmeği arasında dana jambon, taze kaşar, marine edilmiş 
tavuk bonfile, domates, cheddar peyniri, kıvırcık, haşlanmış yumurta,
krem peynir eşliğinde 
Beef ham, fresh cheddar, marinated chicken tenderloin, tomato, cheddar 
cheese, lettuce, boiled egg, cream cheese on toasted bread.

Ayvalık Tostu
Ayvalık Toast
Sosis, turşu, domates, rus salatası, rende kaşar, patates kızartması ile birlikte
Sausage, pickles, tomato, russian salad, grated cheddar, french fries

SOSİSLİ EXTRA KAŞARLI SANDVİÇ

KULÜP SANDVİÇ

MİNİ MİNİ TOSTLAR



Közlenmiş Domates Çorbası 
Roasted Tomato Soup

Terbiyeli Tavuk Çorbası
Seasoned Chicken Soup.

ÇORBALAR

Çılgın Karnaval 140 
Crazy Carnival
Sucuklu kaşarlı börek, cheddar topları, mozzarella
stick, panelenmiş kokteyl sosis, tırtıklı patates, çıtır tavuk
parçacıkları, acılı mayo sos, naneli yoğurt dip sos
ile birlikte.
Cheese Pie with Sausage, cheddar balls, mozzarella
stick, breaded cocktail sausage, mashed potatoes, crispy 
chicken pieces, spicy mayo sauce, mint yoghurt dip with.

Mini Karnaval 90 
Mini Carnival
Sucuklu kaşarlı börek, cheddar topları,çıtır tavuk 
parçacıkları, 7x7 patates, garlic sos, Fameo’ya özel acı 
sos ile birlikte
Pastry with sujuk and kashar cheese, cheddar balls, 7x7 
potato, crispy chicken, garlic sauce,Fameo’s special hot 
sauce. 

Cheese Roll 140
Potato Joy
Patates brava, kaşık patates, 7x7 parmak patates sıcak 
cheddar sos eşliğinde...
Potato brava, spoon of potato, 7x7 potato with hot cheddar 
sauce...

Çıtır Tavuk Parçaları 95
Crispy Chicken Pieces
Panelenmiş tavuk parçaları, bol patates ve sosları ile 
beraber.
Plated chicken pieces with plenty of potatoes and 

A classic cheeseburger, chicken tenders,
Accompanied by arancia and 7x7 potatoes

sauces.

Keyif Tabağı 140
Delight Plate 
Bir klasik bir cheeseburger, chicken tenders, 
arancia ve 7x7 patates eşliğinde

Kalça Bebek Wrap 140
Chicken Wrap
Tortilla ekmeğinde çıtır tavuk parçacıkları, patates 
kızartması ve muhteşem gravy sosu ile birlikte bu 
lezzete bayılacaksınız.
You will love this flavor in tortilla bread with crispy 
chicken chips, french fries and great gravy sauce.

Tavuklu Wrap 140
Chicken Wrap
Tortilla ekmeğinde, jülyen tavuk parçaları, sote biber, 
mantar ve patates kızartması eşliğinde.
The brand-new chicken wrap flavored with smoked 
pepper.

Etli Wrap 160
Meat Wrap
Tortilla ekmeğinde jülyen et parçaları, sote biber, 
mantar ve patates kızartması eşliğinde.
In tortilla bread, julienne meat pieces, saute pepper, 
mushrooms, onions with mini salad and fried potatoes.

Vejetaryen Wrap 125
Vegetarian Wrap
Cheddar peynir, mozzarella, kıvırcık, jülyen doğranmış 
biber, domates, mısır ve zeytin
Cheddar, mozzarella, lettuce, julienne pepper, 
tomatoes, corn and olives.

Caesar Tost Wrap 140
Student’s Choice
Bildiğiniz sezar salatayı ızgara tavuk göğüs ve bol 
parmesanla wrapın içine koyduk
The caesar salad you know, grilled chicken breast and
plenty of we put it in the wrap with parmesan

ÇITIR ÇITIR LEZZETLER WRAPLER

CHEESE ROLL

CAESAR TOST WRAP



Közlenmiş Domates Çorbası 45
Roasted Tomato Soup

Terbiyeli Tavuk Çorbası 49
Seasoned Chicken Soup.

ÇORBALAR

Çılgın Karnaval 
Crazy Carnival
Sucuklu kaşarlı börek, cheddar topları, mozzarella
stick, panelenmiş kokteyl sosis, tırtıklı patates, çıtır tavuk
parçacıkları, acılı mayo sos, naneli yoğurt dip sos
ile birlikte.
Cheese Pie with Sausage, cheddar balls, mozzarella
stick, breaded cocktail sausage, mashed potatoes, crispy 
chicken pieces, spicy mayo sauce, mint yoghurt dip with.

Mini Karnaval 
Mini Carnival
Sucuklu kaşarlı börek, cheddar topları,çıtır tavuk 
parçacıkları, 7x7 patates, garlic sos, Fameo’ya özel acı 
sos ile birlikte
Pastry with sujuk and kashar cheese, cheddar balls, 7x7 
potato, crispy chicken, garlic sauce,Fameo’s special hot 
sauce. 

Cheese Roll
Potato Joy
Patates brava, kaşık patates, 7x7 parmak patates sıcak 
cheddar sos eşliğinde...
Potato brava, spoon of potato, 7x7 potato with hot cheddar 
sauce...

Çıtır Tavuk Parçaları  
Crispy Chicken Pieces
Panelenmiş tavuk parçaları, bol patates ve sosları ile 
beraber.
Plated chicken pieces with plenty of potatoes and 

A classic cheeseburger, chicken tenders,
Accompanied by arancia and 7x7 potatoes

sauces.

Keyif Tabağı
Delight Plate 
Bir klasik bir cheeseburger, chicken tenders, 
arancia ve 7x7 patates eşliğinde

Kalça Bebek Wrap 
Chicken Wrap
Tortilla ekmeğinde çıtır tavuk parçacıkları, patates 
kızartması ve muhteşem gravy sosu ile birlikte bu 
lezzete bayılacaksınız.
You will love this flavor in tortilla bread with crispy 
chicken chips, french fries and great gravy sauce.

Tavuklu Wrap 
Chicken Wrap
Tortilla ekmeğinde, jülyen tavuk parçaları, sote biber, 
mantar ve patates kızartması eşliğinde.
The brand-new chicken wrap flavored with smoked 
pepper.

Etli Wrap 
Meat Wrap
Tortilla ekmeğinde jülyen et parçaları, sote biber, 
mantar ve patates kızartması eşliğinde.
In tortilla bread, julienne meat pieces, saute pepper, 
mushrooms, onions with mini salad and fried potatoes.

Vejetaryen Wrap 
Vegetarian Wrap
Cheddar peynir, mozzarella, kıvırcık, jülyen doğranmış 
biber, domates, mısır ve zeytin
Cheddar, mozzarella, lettuce, julienne pepper, 
tomatoes, corn and olives.

Caesar Tost Wrap
Student’s Choice
Bildiğiniz sezar salatayı ızgara tavuk göğüs ve bol 
parmesanla wrapın içine koyduk
The caesar salad you know, grilled chicken breast and
plenty of we put it in the wrap with parmesan

ÇITIR ÇITIR LEZZETLER WRAPLER

CHEESE ROLL

CAESAR TOST WRAP



Geleneksel Mantı (220 gr) 
Dumplings 
1,5 porsiyon / 1,5 Serving (280 gr) 
% 100 dana kıymalı, geleneksel Anadolu lezzeti 
%100 beef mince traditional anatolian delicacy served with 
fresh tomate sauce

Çıtır Mantı (220 gr) 
Crispy dumplings
Çok sevdiğiniz çıtır mantı artık daha bol!
Your favorite dumplings are now even more!
1,5 porsiyon / 1,5 Serving (280 gr) 

Fameo'nun imzası (220 gr) 
Fameo signature 
1,5 porsiyon / 1,5 Serving (280 gr) 
Çıtır mantının bol kıymalı bol soslu hali 
Crispy dumpling with plentful and rich sauce of beef mince

Tiftiklenmiş Dana Etli Bun 
Braised Beef Japones Bread  
Japon ekmekleri arasında enfes tiftiklenmiş dana eti ve  
karamelize soğanın müthiş uyumu, biber ve kızarmış patates 
eşliğinde...
A wonderful harmony of deliciousbraised beef and caramelized 
onions among Japanese breads, accompanied by peppers and 
fried potatoes...

Tavuklu Bun 
Chicken Japones Bread  
Buharda pişmiş japon ekmekleri arasında taze baharatlarla 
tatlandırılmış ince kıyım tavuk, barbekü sos ve kızarmış patates 
eşliğinde 
Among the steamed Japanese breads, finely chopped chicken with 
fresh spices, bbq sauce and fried potatoes. Served with fresh 
tomato sauce.

Falafel Bun 
Falafel Japones Bread 
Japon ekmeği arasında doyurucu bir lezzet olan falafel köftesini 
humus ile tatlandırdık vejetaryenler için güzel bir alternatif yarattık 
We flavored falafel meatball with hummus, which is a satisfying 
flavor among Japanese bread and created a nice alternative for 
vegetarians.

Köfteli Bun 
Meatball Bun
Kibrit patates, domates, köfte yanında acılı lahana salatası
Hot cabbage salad with match potatoes, tomatoes, meatballs

MANTILAR BUN/JAPON EKMEĞİ

GELENEKSEL MANTI KÖFTELİ BUN

SEVDİĞİNİZ FAMEO MANTISI
B o l l a ş t ı k ç a  B o l l a ş t ı !

BÖLGESEL LEZZETLER
Panzerotti Etli | Sucuklu Kaşarlı | Vegi 160 | 160 | 140 
Panzerotti Meat | Sujuk & Kashar Cheese | Vegi
Calzone pizza seviyorsanız bu esintiye bayılacaksınız. 
If you like Calzone pizza, you will love this breeze.

Poutine Etli | Tavuklu | Bol Peynirli 170 | 150 | 150
Poutine | Meat | Chicken | Lots of Cheese
Bir kanada klasiği olan bu lezzetli yemek et suyu ile hazırlanmış leziz gravy sos ve bol patates kızartması ile servis edilir.
This delicious dish, which is a Canadian classic, is served with a delicious gravy sauce prepared with broth and lots of 
french fries.

PEYNİRLİ POUTINE

SUCUKLU KAŞARLI PANZEROTTI

VEGI PANZEROTTI

ETLİ PANZEROTTI

BOL PEYNİRLİ POUTINE

TAVUKLU POUTINE

ETLİ POUTINE



Geleneksel Mantı (220 gr) 95
Dumplings 
1,5 porsiyon / 1,5 Serving (280 gr) 120
% 100 dana kıymalı, geleneksel Anadolu lezzeti 
%100 beef mince traditional anatolian delicacy served with 
fresh tomate sauce

Çıtır Mantı (220 gr) 95
Crispy dumplings
Çok sevdiğiniz çıtır mantı artık daha bol!
Your favorite dumplings are now even more!
1,5 porsiyon / 1,5 Serving (280 gr) 120

Fameo'nun imzası (220 gr) 125
Fameo signature 
1,5 porsiyon / 1,5 Serving (280 gr) 150
Çıtır mantının bol kıymalı bol soslu hali 
Crispy dumpling with plentful and rich sauce of beef mince

Tiftiklenmiş Dana Etli Bun 125
Braised Beef Japones Bread  
Japon ekmekleri arasında enfes tiftiklenmiş dana eti ve  
karamelize soğanın müthiş uyumu, biber ve kızarmış patates 
eşliğinde...
A wonderful harmony of deliciousbraised beef and caramelized 
onions among Japanese breads, accompanied by peppers and 
fried potatoes...

Tavuklu Bun 115
Chicken Japones Bread  
Buharda pişmiş japon ekmekleri arasında taze baharatlarla 
tatlandırılmış ince kıyım tavuk, barbekü sos ve kızarmış patates 
eşliğinde 
Among the steamed Japanese breads, finely chopped chicken with 
fresh spices, bbq sauce and fried potatoes. Served with fresh 
tomato sauce.

Falafel Bun 115
Falafel Japones Bread 
Japon ekmeği arasında doyurucu bir lezzet olan falafel köftesini 
humus ile tatlandırdık vejetaryenler için güzel bir alternatif yarattık 
We flavored falafel meatball with hummus, which is a satisfying 
flavor among Japanese bread and created a nice alternative for 
vegetarians.

Köfteli Bun 125
Meatball Bun
Kibrit patates, domates, köfte yanında acılı lahana salatası
Hot cabbage salad with match potatoes, tomatoes, meatballs

MANTILAR BUN/JAPON EKMEĞİ

GELENEKSEL MANTI KÖFTELİ BUN

SEVDİĞİNİZ FAMEO MANTISI
B o l l a ş t ı k ç a  B o l l a ş t ı !

BÖLGESEL LEZZETLER
Panzerotti Etli | Sucuklu Kaşarlı | Vegi 
Panzerotti Meat | Sujuk & Kashar Cheese | Vegi
Calzone pizza seviyorsanız bu esintiye bayılacaksınız. 
If you like Calzone pizza, you will love this breeze.

Poutine Etli | Tavuklu | Bol Peynirli  
Poutine | Meat | Chicken | Lots of Cheese
Bir kanada klasiği olan bu lezzetli yemek et suyu ile hazırlanmış leziz gravy sos ve bol patates kızartması ile servis edilir.
This delicious dish, which is a Canadian classic, is served with a delicious gravy sauce prepared with broth and lots of 
french fries.

PEYNİRLİ POUTINE

SUCUKLU KAŞARLI PANZEROTTI

VEGI PANZEROTTI

ETLİ PANZEROTTI

BOL PEYNİRLİ POUTINE

TAVUKLU POUTINE

ETLİ POUTINE



POUTINEhikayesi
Kanada genelinde sunulan, bir Fransız-Kanada klasiğidir. Bu patates 
kızartması, gravy sos ve peynirden oluşan süper lezzetli yemek, 'Montreal' ve 
Quebec'de hemen hemen bütün restoranlarda bulabileceğiniz eşsiz bir 
lezzettir. Hikayesi 1950'lerde bir kasaba'da bir kamyon şöförünün isteği 
üzerine Fernand Lachance'nin sıcak patates kızartması ve peynir ekmeğini 
birleştirerek "ça va faire une moudite poutine ! " Ya da ”İngilizce” , "bu bir 
karmaşa yaratacak! " sözüyle günümüze kadar gelmiştir. Bu lezziz yiyecek 
taze peynirin, et suyuyla pişen sosun mütevazi patatesleri onurlandırmasıdır. 
Ve elbette fastfood mutfak dünyasına kök salmıştır. 

PANZEROTTIhikayesi
Hamurun piştiğinde aynı bir göbek gibi pişmesinden dolayı bu ismi almış, 
aslında küçültülmüş göbek (küçük göbüş) anlamına gelen panzerotti 
özellikle orta ve güney İtalya'da çok yaygındır. Italya'nın Puglia bölgesinde 
1888 yılından beri fırıncılıkla uğraşan ve 1949 yılında Milano’ya göç eden 
"Luini" ailesi tarafindan yapılan Calzone'nin bir versiyonu olarak da 
görebileceğiniz bu orijinal lezzet, hem doyurucu hem de gözlere hitap eden 
bölgesel bir lezzettir. 

SALATALAR
Ilık Et Salatası | Warm Meat Salad 150
Dinlendirilmiş et dilimleri, taze bahçe yeşillikleri, kavrulmuş badem, sotelenmiş mantar, kıtır soğan, kibrit patates, kornişon
turşu ve özel sosu ile birlikte
Rested meat slices, fresh garden greens, roasted almonds, sautéed mushrooms, crispy onions, match potatoes, gherkins
with pickles and special sauce

Izgara Tavuk Salata | Grilled Chicken Salad 140
Marine edilmiş tavuk dilimleri, sotelenmiş kabak ve ceviz, pancar turşusu ve taze mevsim yeşillikleri ile
With marinated chicken slices, sautéed zucchini and walnuts, pickled beetroot and fresh seasonal greens

Izgara Peynir Salata | Grilled Cheese Salad 140
Taze mevsim yeşillikleri, kuru domates, çilek, közlenmiş biber, ızgara patlıcan ve kabak, kızarmış Antakya yaprak peyniri eşliğinde.
Fresh seasonal greens, sun-dried tomatoes, strawberries, roasted peppers, grilled eggplant and zucchini, accompanied by 
fried Antakya leaf cheese.

Sezar Salata | Caesar Salad 140
Marul, ızgara tavuk, parmesan peyniri, kruton, kapari, sezar sosu eşliğinde.
With lettuce, grilled chicken, parmesan cheese, croutons, capers, caesar sauce.

Taze Peynirli Tabule Salatası | Tabele Salad with Fresh Cheese 140
Taze peynir, nane, dereotu, maydonoz, maş fasulyesi, buğday, yeşil mercimek, kuskus, ceviz, yeşil elma, özel nar ekşili
sosu ile birlikte 
Accompanied by goat cheese, mung beans, black-eyed peas, mint, split peas, dill, parsley, red pepper, green pepper, black-eyed 
peas, green apple, green lentils.

Nicoise Salata | Nicoise Salad 140
Yeşilliklerle harmanlanmış  ton balığı, haşlanmış yumurta, haşlanmış patates, dilimlenmiş zeytin, taze fasulye, domates,
mevsim yeşillikleri eşliğinde.
Tuna fish blended with greens, boiled eggs, boiled potatoes, sliced olives, green beans, tomatoes, with seasonal greens.

ILIK ET SALATASI TAZE PEYNİRLİ TABULE SALATASI



POUTINEhikayesi
Kanada genelinde sunulan, bir Fransız-Kanada klasiğidir. Bu patates 
kızartması, gravy sos ve peynirden oluşan süper lezzetli yemek, 'Montreal' ve 
Quebec'de hemen hemen bütün restoranlarda bulabileceğiniz eşsiz bir 
lezzettir. Hikayesi 1950'lerde bir kasaba'da bir kamyon şöförünün isteği 
üzerine Fernand Lachance'nin sıcak patates kızartması ve peynir ekmeğini 
birleştirerek "ça va faire une moudite poutine ! " Ya da ”İngilizce” , "bu bir 
karmaşa yaratacak! " sözüyle günümüze kadar gelmiştir. Bu lezziz yiyecek 
taze peynirin, et suyuyla pişen sosun mütevazi patatesleri onurlandırmasıdır. 
Ve elbette fastfood mutfak dünyasına kök salmıştır. 

PANZEROTTIhikayesi
Hamurun piştiğinde aynı bir göbek gibi pişmesinden dolayı bu ismi almış, 
aslında küçültülmüş göbek (küçük göbüş) anlamına gelen panzerotti 
özellikle orta ve güney İtalya'da çok yaygındır. Italya'nın Puglia bölgesinde 
1888 yılından beri fırıncılıkla uğraşan ve 1949 yılında Milano’ya göç eden 
"Luini" ailesi tarafindan yapılan Calzone'nin bir versiyonu olarak da 
görebileceğiniz bu orijinal lezzet, hem doyurucu hem de gözlere hitap eden 
bölgesel bir lezzettir. 

SALATALAR
Ilık Et Salatası | Warm Meat Salad
Dinlendirilmiş et dilimleri, taze bahçe yeşillikleri, kavrulmuş badem, sotelenmiş mantar, kıtır soğan, kibrit patates, kornişon
turşu ve özel sosu ile birlikte
Rested meat slices, fresh garden greens, roasted almonds, sautéed mushrooms, crispy onions, match potatoes, gherkins
with pickles and special sauce

Izgara Tavuk Salata | Grilled Chicken Salad 
Marine edilmiş tavuk dilimleri, sotelenmiş kabak ve ceviz, pancar turşusu ve taze mevsim yeşillikleri ile
With marinated chicken slices, sautéed zucchini and walnuts, pickled beetroot and fresh seasonal greens

Izgara Peynir Salata | Grilled Cheese Salad 
Taze mevsim yeşillikleri, kuru domates, çilek, közlenmiş biber, ızgara patlıcan ve kabak, kızarmış Antakya yaprak peyniri eşliğinde.
Fresh seasonal greens, sun-dried tomatoes, strawberries, roasted peppers, grilled eggplant and zucchini, accompanied by 
fried Antakya leaf cheese.

Sezar Salata | Caesar Salad 
Marul, ızgara tavuk, parmesan peyniri, kruton, kapari, sezar sosu eşliğinde.
With lettuce, grilled chicken, parmesan cheese, croutons, capers, caesar sauce.

Taze Peynirli Tabule Salatası | Tabele Salad with Fresh Cheese
Taze peynir, nane, dereotu, maydonoz, maş fasulyesi, buğday, yeşil mercimek, kuskus, ceviz, yeşil elma, özel nar ekşili
sosu ile birlikte 
Accompanied by goat cheese, mung beans, black-eyed peas, mint, split peas, dill, parsley, red pepper, green pepper, black-eyed 
peas, green apple, green lentils.

Nicoise Salata | Nicoise Salad 
Yeşilliklerle harmanlanmış  ton balığı, haşlanmış yumurta, haşlanmış patates, dilimlenmiş zeytin, taze fasulye, domates,
mevsim yeşillikleri eşliğinde.
Tuna fish blended with greens, boiled eggs, boiled potatoes, sliced olives, green beans, tomatoes, with seasonal greens.

ILIK ET SALATASI TAZE PEYNİRLİ TABULE SALATASI



Bu süper besinler içeren kaseler sadece 
bu fotojenik görüntülerden ibaret değil. 
Besleyici, lezzetli, renkli ve göz doyurucu 
bir karışım olan bowl tarifleri kendi 
içlerinde bazı farklılıklar ile ayrılıyor. Her 
biri de önerilen ölçülerde, öğün başına 
almamız gereken vitaminleri, mineralleri 

ve sağlıklı besini almamızı sağlıyor. 

YENİ YEMEK TRENDİMİZbowllar

Tavuklu Mac&Cheese Bowl

Butter Chicken Bowl 

Parmak Köfte Bowl 

Fit Chicken Bowl 

Lokum Burger 165
Özel yapım burger ekmeği arasında karamelize soğan 
barbekü sos ve adı üstünde lokum gibi bonfileler
Caramelized onion, barbecue sauce and Turkish delight 
among the specially made burger bread! 

Crispy Chicken Burger 145
Özel yapım burger ekmeği arasında kefir ile panelenmiş
tavuk but içinde coleslow salata, patates kızartması
eşliğinde.
Breaded with kefir between custom made burger buns
chicken thigh in coleslow salad, french fries
accompanied by

Mini Burgerler 145
Tiftik tavuk, dana kaburga, köfte, extra burger peyniri ve
kibrit patates ile muhteşem 3’lü
Mohair chicken, beef ribs, meatballs, extra burger cheese
and amazing trio with match potatoes

Dana Kaburga Burger 165
Özel yapım ekmeği arasında 12 saat kısık ateşte 
pişmiş dana kaburga eti karamelize soğan barbekü sos 
7x7 patates eşliğinde.
Beef ribs cooked on low heat for 12 hours in a special made 
bread with caramelized onion barbecue sauce 7x7 
potatoes

Vegan Burger 145
Vegan Fameo severler, sizi de unutmadık. vegan köfte,
humus ve acılı lahana salatası eşliğinde.

We put the beauty of mac cheese you know into the burger 

Cheeseburger

  

145
Jumbo burger ekmeğinde 150 gr özel yapım burger 
köftesi, Burger Peyniri ve patates kızartması ile servis edilir
Served with 150 grams of custom-made burger patties, 
Burger Cheese and French fries in Jumbo burger bread. 

BURGERLER

Bol Cheddarlı Burger 165
Özel yapım burger ekmeği arasında peynir severler için
muhteşem bir lezzet.
For cheese lovers among custom made burger buns
an amazing taste.

YENiLENEN LEZZET



Bu süper besinler içeren kaseler sadece 
bu fotojenik görüntülerden ibaret değil. 
Besleyici, lezzetli, renkli ve göz doyurucu 
bir karışım olan bowl tarifleri kendi
içlerinde bazı farklılıklar ile ayrılıyor. Her 
biri de önerilen ölçülerde, öğün başına
almamız gereken vitaminleri, mineralleri 

ve sağlıklı besini almamızı sağlıyor. 

YENİ YEMEK TRENDİMİZbowllar

145

Tavuklu Mac&Cheese Bowl 125

Butter Chicken Bowl 

Parmak Köfte Bowl 

135

125

Fit Chicken Bowl 

Lokum Burger 
Özel yapım burger ekmeği arasında karamelize soğan 
barbekü sos ve adı üstünde lokum gibi bonfileler
Caramelized onion, barbecue sauce and Turkish delight 
among the specially made burger bread! 

 

Crispy Chicken Burger
Özel yapım burger ekmeği arasında kefir ile panelenmiş
tavuk but içinde coleslow salata, patates kızartması
eşliğinde.
Breaded with kefir between custom made burger buns
chicken thigh in coleslow salad, french fries
accompanied by

Mini Burgerler 
Tiftik tavuk, dana kaburga, köfte, extra burger peyniri ve
kibrit patates ile muhteşem 3’lü
Mohair chicken, beef ribs, meatballs, extra burger cheese
and amazing trio with match potatoes

Dana Kaburga Burger 
Özel yapım ekmeği arasında 12 saat kısık ateşte 
pişmiş dana kaburga eti karamelize soğan barbekü sos 
7x7 patates eşliğinde.
Beef ribs cooked on low heat for 12 hours in a special made 
bread with caramelized onion barbecue sauce 7x7 
potatoes

Vegan Burger 
Vegan Fameo severler, sizi de unutmadık. vegan köfte,
humus ve acılı lahana salatası eşliğinde.

We put the beauty of mac cheese you know into the burger 

Cheeseburger

  

Jumbo burger ekmeğinde 150 gr özel yapım burger 
köftesi, Burger Peyniri ve patates kızartması ile servis edilir
Served with 150 grams of custom-made burger patties, 
Burger Cheese and French fries in Jumbo burger bread. 

BURGERLER

Bol Cheddarlı Burger
Özel yapım burger ekmeği arasında peynir severler için
muhteşem bir lezzet.
For cheese lovers among custom made burger buns
an amazing taste.

YENiLENEN LEZZET



burger

PİZZALAR
Dana Kaburga Pizza 165

Ispanaklı Lorlu Pizza 130

Tavuklu Caesar Pizza 140Margarita Pizza 110



burger

PİZZALAR
Dana Kaburga Pizza

Ispanaklı Lorlu Pizza

Tavuklu Caesar PizzaMargarita Pizza



TAVUK YEMEKLERİ
Tavuk Çökertme | Smashing chicken
Çıtır çıtır patates süzme yoğurtla birleşsin lokum gibi pişmiş  tavukla sofranıza misafir olsun
Let the crispy potatoes combine with the strained yogurt and be a guest to your table with chicken cooked 
lke Turkish delight   

Fit For You
200 gr bonfile tavuk, Safranlı yasemin pilavı ve süzme yoğurt ve acılı lahana salatası eşliğinde.
With 200 gr tenderloin chicken, saffron jasmine rice and strained yogurt and spicy cabbage salad.

Bademli Schnitzel 
220 gr panelenmiş bademli mozarellalı taze tavuk göğsü altında taptaze kremalı hardallı patates ve
taze bahçe yeşillileri ile servis edilir .
220 g fresh chicken breast with mozzarella, breaded almonds served with fresh creamy mustar
potatoes underneath

FIT FOR YOU TAVUK ÇÖKERTME

YENİLENEN LEZZET

BADEMLİ SCHNITZEL



BADEMLİ SCHNITZEL



ET YEMEKLERİ

Fameo Lokum | 
Fameo Delight
 200 gr dana bonfile taze patates acılı yoğurt ve 
dömi glace sos eşliğinde
200 gr beer tenderloin, fresh potatoes with hot 
yogurt and glassy sauce 

Çökertme 
Kibrit patates, süzme yoğurt, bonfile et 
dilimleri, köfte, domates ve yoğurt sosuyla tam 
bir et şöleni
A full feast of meat with match potatoes, 
strained yogurt, steak meat siices, meatballs, 
tomato and yogurt sauce. 

Düzenli olarak et yemek, 
kreatin seviyesinin sağlıklı 
düzeyde kalmasını sağlar. 
Böylece kas sağlığının 
korunması sağlanır. Sağlık 
uzmanları et 
tüketmeyenlerin kas 
yapılarının tüketenlere 
göre; daha zayıf ve 
yaşlanma döneminde kas 
hastalıklarına daha hızlı 
yakalandıklarını 
savunmaktadır. 

FAMEO LOKUM

www.fameocaffe.com
2022 - 2023



MUZLU KARABİBERLİ LATTE






