
Çorbalar

REÇETESİ BİZDE,
İMZASI

Şeflerimiz tarafından bol çeşnili 
lezzeti ve yoğun kıvamıyla 
hazırlanan ezogelin, işletmenizde 
tadına doyulmayan ve besleyici bir 
çorba alternatifi olacak.

Günümüze dek namını koruyan, 
Anadolu’nun en güzel çorbalarından 
ezogelin çorbasının yöresel tadını 
Porsi10 Plus farkıyla denediniz mi?
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Porsi10 Plus’ın 
deneyimli şefleri 
tarafından titizlikle 
hazırlanan tavuk suyu 
çorbasını işletmenizin 
menüsüne ekleyerek 
şifa dolu bir alternatif 
oluşturabilirsiniz.

Şifası ve besleyiciliğiyle 
genellikle soğuk 
havalarda tüketilen 
tavuk suyu çorbası, 
antik çağlardan 
günümüze ulaşan 
geleneksel 
lezzetlerimizdendir.

Kuzu etiyle harmanlanan ve vücudu sağlıklı tuttuğu 
bilinen bu çorbayı işletmenizde pratik bir şekilde 
servis edebilirsiniz.

Düğünlerin vazgeçilmezi, Anadolu’nun birçok 
bölgesinde karşımıza çıkan ve Trakya’da ünlenen 
düğün çorbası birçok yörede farklı şekillerde 
hazırlansa da Porsi10 Plus mutfaklarında tıpkı 
Trakya bölgesindeki hâliyle hazırlanarak 
işletmenize geliyor.



İşletmenizde hızlı, pratik ve farklı bir 
lezzet arayan misafirleriniz için 
sunacağınız domates çorbasını 
dilerseniz üzerine kaşar peyniri 
ekleyerek de servis edebilirsiniz.

Yemeğe sıcak bir başlangıç yapmanın 
en güzel lezzetlerinden domates 
çorbası Porsi10 Plus mutfaklarında 
taze domatesler kullanılarak pürüzsüz 
bir kıvamda hazırlanmaktadır.  
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Çeşitli baharatlarla harmanlanan sebzeli tavuk suyu çorbası 
ile menülerinizde kaliteli, pratik ve sıcak bir alternatif olmak 
için profesyonel Porsi10 Plus şefleri tarafından özenle 
hazırlanıyor.

Sağlıklı ve besleyici bir başlangıç için müşterilerinize 
güvenle önerebileceğiniz sebzeli tavuk suyu çorbası, 
tavuğun baskın aroması ve sebzelerin nefis lezzetiyle ideal 
bir kıvam yakalıyor!

Porsi10 Plus’ın pratik gıda 
çözümleri yelpazesinde bulunan 
çorbalarından mercimek 
çorbasını karabiber, pul biber, 
tereyağı ve limon gibi farklı 
sunumlarla müşteri taleplerinize 
göre servis edebilirsiniz.

Herkesin severek tükettiği 
mercimek çorbasını Porsi10 
Plus kalitesi ile işletmeleriniz 
için hazırlıyoruz!

Porsi10 Plus mutfaklarında taze yoğurt ve naneyle 
harmanlanan yayla çorbasını işletmenizde özellikle kış 
mevsimlerinde pratik bir şekilde servis edebilirsiniz.

Kalsiyum yönünden oldukça zengin çorbalardan biri 
olan yayla çorbası, besleyici ve sağlıklı yönüyle Türk 
mutfağında çok sevilen ve her damağa hitap bir lezzet.

Porsi10 Plus mutfaklarından gelen lezzeti ve 
hazırlanma süresi ile işletmenize ekstra zaman 
kazandıracak tarhana çorbası her kâsede ideal tarhana 
lezzetini sunuyor.

Orta Asya’dan Osmanlı saray mutfağına gelen tarhana 
çorbası günümüzde sabah kahvaltılarından akşam 
yemeklerine kadar her öğün tercih edilen besleyici bir 
öğün hâline gelmiştir.


