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ShackBurger nedir?
Sorduğunuz için teşekkürler! Bizi biz yapan 
bu cheeseburger, %100 yerli Angus dana 
eti, Amerikan peyniri, taze marul yaprakları, 
domates ve ShackSos ile hazırlanıp, tereyağ 
sürülerek lezzetlendirilmiş harika bir patates 
ekmeğinin arasına giriyor!
 
Sadece tek bir seçim yapacaksanız, hiç şüp-
hesiz ShackBurger lezzeti karşısında büyüle-
neceksiniz!

Shack-cago Dog nedir?
Evet biz New York’ta doğduk. Ama her şey 
Chicago usulü bir hot dog ile başladı. 
 
Patates ekmeği arasında dana sosis. Bol çeşnili! 

Hardal, Shake Shack relish, soğan, salatalık, 
turşu, domates, biber turşusu ve kereviz tuzu 
eşliğinde.



Domates dediğimizde... 
Tarlada yetişen, güneşte olgunlaşan, 
tam zamanında elle toplanan ve 

doğal lezzetiyle burgerlerimizin tepesine 
kurulan domatesi kastediyoruz!

İyi Burger 
%100 yerli Angus dana eti 

kullanıyoruz ve burger köftesini 
her gün taze olarak 

hazırlıyoruz. 

Ben vejeteryanım, ne 
olacak şimdi?
‘Shroom Burger’i mutlaka denemelisiniz! 

Çıtır kızarmış portobello mantarı içerisinde 
erimiş peynir, marul, domates ve ShackSos...
 
Hem vejeteryanlar hem de mantar sevenler 
için leziz bir seçim. 



Ve işte karşınızda 
Custard!
Custard’ımızla iddialıyız! 

Her gün taze olarak restoranımızda ha-
zırlanan, yoğun ve krema kıvamındaki 
Shake Shack dondurmasının lezzetine 
vurulacaksınız!

Shake’lerimizin tadına 
doyum olmaz!
Özel Shake Shack custard’ı ve yağlı süt ile 
hazırlananan enfes shake’lerimiz...



detaylı ürün bilgisi ve siparişleriniz için: 
dl_catering.tur@alshaya.com

Hikayemiz
Shake Shack fikri, Madison Square Park’ta düzenlenen ilk MAD-SQ-ART etkinliğine destek ver-
mek için Denny Meyer’ın Union Square Hospitality Group’u tarafından tasarlanan bir hot dog 
arabasından filizlendi. 
Bu araba, üç yaz boyunca başarılı bir biçimde hizmet verdikten sonra, 2004’te bir kiosk’a 
taşındı ve böylece günümüzün modern “roadside” burger standı doğmuş oldu! Bu kiosk, harika 
düzeni ve etkileyici mimarisiyle ilk günden bu yana, Shake Shack için bir “standart” oluşturuyor. 

Stand for Something Good 
Markamız, kullanılan malzemelerden çalışanlar için uygulanan politikalara, çevre duyarlığından 
tasarım ve  topluma yatırıma kadar misyonunu her zaman yaptığı işi en iyi şekilde yapmak 
üzerine kuruyor. 

*Fiyatlarımız kişi sayısına ve etkinlik yerine göre değişkenlik göstermektedir.
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