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ATIȘTIRMALIK
APPETIZER

MAÇ MENÜSÜ
SOCCER MENU

Midye Dolma
Tarçın, karabiberli iç pilav, limon

24 TL

Stuffed Mussels
Oriental rice f illing, cinnamon, black pepper

Enginar Dip

26 TL

Tortilla cips, enginar, sarımsaklı sos, yeşil soğan

Artichoke Dip
Tortilla chips, artichoke, spinach dip sauce, green onion

Çıtır Tavuk Kanatları

28 TL

Rokfor peynirli sos, barbekü sos, ballı sarımsak sos, mini kereviz sapları

Crispy Chicken Wings
Blue cheese sauce, honey garlic sauce, mini celery sticks

Kızarmıș Elma Dilim Patates

36 TL

Brisket et parçaları, peynir sos, süzme yoğurt, yeşil soğan

Steak Potato Fries
Chopped brisket, cheddar cheese sauce, Greek yoghurt, green onion

Kızarmıș Tavuk Dilimleri
Yeşil soğan, maskolin salatası, tatlı acı sos

42 TL

Fried Chicken
Green onion, masculine salad , sweet chili sauce

Bomonti Kızarmıș Balık ve Patates
Salatalık turşulu tartar sos

44 TL

Bomonti Fish and Chips
Tartar sauce pickles

Sıcak Atıștırmalık Tabağı
Kızarmış tavuk dilimi, tavuk kanadı, dana sosis, soğan halkası, çin böreği,
kızarmış patates, kokteyl sos

52 TL

Hot Appetizer Plate
Fried chicken, crispy chicken cings, fried beef sausage, onion ring, spring rolls,
French fries, cocktail sauce

PİZZA
Margherita

Sebze ilaveleri;
Mantar, kırmızı biber, ızgara soğan, ıspanak, jalapeno, zeytin, mısır, ızgara sebze,
domates, beyaz peynir
Et ürünü ilaveleri;
Izgara tavuk, pastırma, sucuk, dana jambon, mini karides

42 TL

Vegetarian toppings;
Mushroom, capsicum, grilled onion, spinach, jalapeno, olive, corn, grilled vegetable,
tomato, feta cheese
Meat toppings;
Grilled chicken, pastrami, beef sausage, veal ham, mini shrimp

BURGER VE SANDVİÇ
BURGER AND SANDWICH
Sosisli Sandwich

38 TL

Salça sosunda ağır ateşte pişirilmiş dana sosis, sarımsaklı mayonez, patates kızartması

Hot Dog Sandwich
Beef sausage cooked slowly in tomato sauce, garlic aioli, French fries

Bomonti Kulüp Sandviç

52 TL

Tavuk göğsü, dana pastırma, yumurta, marul, domates, mayonez

Bomonti Club Sandwich
Chicken breast, beef bacon, egg, lettuce, tomato, mayonnaise

Maç Burger
Siyah angus sığır eti, domates, kornişon turşu, göbek marul

Soccer Burger
Black angus beef, tomato, gherkin pickle, iceberg

58 TL
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WEISS BIER – BUĞDAY BİRASI

32 TL

%4,7 alc. 33 cl
Alışılmış Alman Hefeweizen biralarından daha farklı, bol şerbetçiotlu buğday
birasıdır. Bulanık, haf if koyu renktedir ve çok yoğun, kalıcı köpüğe sahiptir.
Buğday biralarında klasikleşen karanf il, meyve ve narenciye kabukları
aromaları kendini gösterir.
Orta gövdeli ve rahat içimlidir, damakta şerbetçiotu acılığının keyif le
hissedildiği, meyve, karanf il lezzetlerinin dışında çok haf if kavruk bir lezzete
sahiptir.
Wheat beer is kindly dif ferent from accustomed German Hefeweizen beers with
high incidence of hop. It has a fuzzy, slightly darker color and very dense,
permanent foam. Features classical clove, fruit and citrus peel flavors like the other
wheat beers.
It has a medium-bodied and comfortable taste, offers a mild flavor of hop with fruit
and carnation flavors, which felt pleasantly.

MAYHOȘ – SAISON

32 TL

%5,5 alc. 33 cl
Türkiye’de saison türünde yapılan ilk biradır. İçeriğinde hibiskus, biberiye,
ardıç tohumu kullanılmıştır. Koyu yavruağzı, turuncu-kırmızı tonlarda,
bulanık bir görünüme sahiptir. Burunda, ardıç tohumunun kendine has
aromasını, biberiye ile mayadan gelen baharat notalarını uyandırır. Arkadan
çiçek ve haf if kırmızı meyvelerin aroması kendilni hissetirir. Damakta az-orta
gövdeli, ferahlatıcı, haf if mayhoş, sek ve kalıcıdır. Zencef il ve kırmızı meyveleri
anımsatır.
It is the first saison beer produced in Turkey. Ingredients are hibiscus,
rosemary and juniper seeds. It is in dark pink, orange-red tones of color
and it has a fuzzy look. It remains the juniper seed, rosemary and spicy
aromas from the yeast on the nose. It offers low-medium-bodied,
refreshing, slightly pale, dry and permanent taste. Remains ginger and
red fruit.

GARA- PORTER
%6,4 alc. 33 cl

34 TL

Beş farklı malt, kavrulmuş arpa ve yulaf kullanılarak yapılan bu biraya, üç farklı
çeşit şerbetçiotu eşlik ediyor. Koyu yakut, neredeyse opak siyah bir renktedir.
Burunda kahve, bitter çikolata ve kavruk aromaları uyandırır. Damakta
orta gövdeli, ipeksi dokuludur. İçerisindeki alkol haf if olarak kendini
göstermektedir. Standart bir porterdan daha etkili ve daha kalıcı bir lezzete
sahiptir. Sert bira sınırlarında dolaşan, keyif li, kuvvetli ve kompleks bir biradır.
It is made from five different malts, roasted barley and oats, accompanied by three
different kinds of hops. It has a dark ruby, nearly opaque black color. It remains
coffee, bitter chocolate and roasted aromas. Offers medium-bodied, silky taste.
The alcohol shows itself mildly. It has a stronger and lasting flavor than a standard
porter. It is a delightful, strong and complex beer which is almost close to
stout beer.

