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İçeceğinizi size özel 
hazırlayalım
Sevdiğiniz ya da denemek istediğiniz içeceği sizin için 
hazırlamaktan her zaman mutluluk duyarız.

Bardak boyu 
Tall     Grande    Venti

Sıcak ya da Buzlu? 

Şurup 
Badem, Vanilya, Ahududu, Nane, Karamel, Fındık veya  
Irish Cream şurubu. Fındık veya Vanilya şurubunu şekersiz  
olarak da tercih edebilirsiniz.

Süt  
Yağlı (standart), yağsız, laktozsuz* ya da soya sütü.

Kafeinsiz?

Daha fazla espresso?

* Laktozsuz süt seçeneği, sadece belirli mağazalarımızda 
bulunmaktadır.

İçeceğinizin tam istediğiniz 
gibi olması gerektiğini biliyoruz.
İçeceğinizi sizin tercihinize göre kişiselleştiriyor, her defasında 
size özel hazırlıyoruz. Eğer kahveniz istediğiniz gibi değilse, sizin 
için mükemmel hale getirene kadar tekrar yapıyoruz. Bugün her zamankinden farklı bir Starbucks deneyimine 

ne dersiniz? Tam istediğiniz gibi hazırlanacak içecek 
alternatiflerimizden dilediğinizi seçebilirsiniz. Tutkuyla 
bağlanacağınız yeni içeceğinizi birlikte hazırlayalım.

 İçecek Menüsü

Espresso, tüm espresso bazlı 
içeceklerimizin kalbidir.
Espressomuz, zengin aroması ve karamelimsi  
lezzeti ile en iyi Arabica kahve çekirdekleri  
kullanılarak Starbucks’a özel hazırlanır.

Starbucks’a
Hoşgeldiniz!

Taze Demlenmiş Kahve 
Brewed Coffee 
Günün filtre kahvesi. 

 

Caffè Misto 
Günün filtre kahvesi ve buharla ısıtılmış süt. (Alerjen: Süt)

 

Coffee Press 
Tercih edeceğiniz çekirdek kahve çeşidinin  
kahve presinde demlenmesi.

3c (1 Kişilik)   4c (2 Kişilik)   8c (3-4 Kişilik)

Taze hazırlanmış espressolar

Günlük taze kahve



Premium Hot Chocolate

Frappuccino® Blended Beverages 

Caramel 
Kahve, süt, karamel şurubu, kar haline getirilmiş buz,  
özel kahveli karışımımız, krema ve karamel. (Alerjen: Süt, Soya) 
 

Coffee 
Kahve, süt, kar haline getirilmiş buz, özel kahveli karışımımız. 
(Alerjen: Süt) 
 

Espresso 
Coffee Frappuccino® ve espresso. (Alerjen: Süt) 
 

Mocha  
Kahve, süt, mocha sosu, kar haline getirilmiş buz,  
özel kahveli karışımımız ve krema. (Alerjen: Süt) 
 

Chocolate (Kahve İçermez) 
Süt, mocha sosu, kar haline getirilmiş buz, özel krema bazlı 
karışımımız, krema ve çikolata sosu. (Alerjen: Süt)

Vanilla (Kahve İçermez) 
Süt, vanilya şurubu, kar haline getirilmiş buz,  
özel krema bazlı karışımımız ve krema. (Alerjen: Süt)

Java Chip (Kahve İçermez) 
Süt, mocha sos, kakao tanecikleri, kar haline getirilmiş buz,  
özel krema bazlı karışımımız, krema ve çikolata sosu.  
(Alerjen: Süt, Soya, Gluten)

Strawberries & Cream (Kahve İçermez) 
Süt, çilek sosu, kar haline getirilmiş buz,özel krema bazlı 
karışımımız ve krema. (Alerjen: Süt, Soya, Gluten) 
 

Raspberry Black Currant Meyve Bazlı (Kahve İçermez) 
Özel meyve (ahududu ve frenk üzümü) karışımımız,  
Tazo™ Zen™ çayı ve kar haline getirilmiş buz. 
 

Mango Passion Fruit Meyve Bazlı (Kahve İçermez) 
Özel meyve (mango ve passion fruit) karışımımız,  
Tazo™ Passion™ çayı ve kar haline getirilmiş buz. 
 

Tam istediğiniz gibi bir Frappuccino® için...

Kahve miktarını artırabilir, yağsız süt veya 
soya ile hazırlayabiliriz.  
Kafeinsiz veya kremasız da tercih edebilirsiniz.

Tea 
Tea  
Çay çeşitleri 
 

Chai Tea Latte 
Siyah çay ve bitki özü karışımının sıcak su ile inceltilmesi,  
üzerine eklenen buharla ısıtılmış süt. (Alerjen: Süt) 

 
Chocolate 
Premium Hot Chocolate 
Özel toz karışımımız, krema ve kakao tozu. 
(Alerjen: Süt, Soya) 
 

Caramel Hot Chocolate 
Özel toz karışımımız, karamel şurubu, krema ve karamel sos. 
(Alerjen: Süt, Soya) 
 

Hazelnut Hot Chocolate 
Özel toz karışımımız, fındık şurubu, krema ve kakao tozu.  
(Alerjen: Süt, Soya) 

Refresha™ Beverages 

Cool Lime 
Özel meyve özlü karışımımız (lime ve yeşil kahve çekirdeği  
özü içerir), misket limonu, su, buz.

Berry Hibiscus 
Özel meyve özlü karışımımız (berry hibiscus ve yeşil kahve 
çekirdeği özü içerir), böğürtlen, su, buz. 

 
 
 

Espresso & Coffee
Sıcak ya da Buzlu (*) Tercih Edebilirsiniz. 
 

Caffè Latte* 
Espresso ve buharla ısıtılmış süt. (Alerjen: Süt) 
 

Cappuccino*  
Espresso, buharla ısıtılmış ve köpürtülmüş süt. (Alerjen: Süt) 
 

Caramel Macchiato* 
Vanilya şurubu, buharla ısıtılmış süt,  
süt köpüğüne eklenen espresso ve karamel. (Alerjen: Süt, Soya) 
 

Caffè Mocha*  
Mocha sosu, espresso, buharla ısıtılmış süt ve krema.  
(Alerjen: Süt) 
 

White Chocolate Mocha*  
Beyaz çikolata sosu, espresso, buharla ısıtılmış süt ve krema. 
(Alerjen: Süt) 
 

Caffè Americano*  
Yoğun espressonun sıcak su ile inceltilmesi. 
 

Espresso 
Özel kavrulmuş yoğun kahvemiz.  
 

Türk Kahvesi  
Starbucks kahve çekirdeklerinden hazırlanmış Türk Kahvesi. 

Ristretto Bianco 
Özel sunumu ile yoğun çekilmiş espresso ve buharla ısıtılmış süt. 
(Alerjen: Süt)

Caffè Latte, Caramel Macchiato ve White Chocolate Mocha

Kahvenin yanına lezzetli 
seçenekler mi aradınız? 
Baristalarımız, içeceğinize eşlik edecek lezzetler  
konusunda size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaklardır.

Starbucks Refresha™ Cool Lime ve Starbucks Refresha™ Berry Hibiscus

Coffee, White Chocolate Mocha and Caramel Frappuccino®  
Blended Beverages


