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Kıyma ile harmanlanan 
iç harcıyla her damak 
tadına hitap eden bu 
lezzeti ana yemek 
olarak servis 
edebilirsiniz.

Porsi10 Plus şefleri 
tarafından kaliteden 
ödün vermeden taptaze 
dolmalık biberlerle 
hazırlanan etli biber 
dolması, Osmanlı saray 
mutfaklarındaki 
lezzetiyle işletmenizde 
pratik, leziz ve 
doyurucu bir alternatif 
olmaya geliyor.

Profesyonel şeflerimiz tarafından 
kalite standartlarına uyularak ve 
tüm hijyen koşulları ön planda 
tutularak pişirilen etli yaprak 
sarma, damaklarda bıraktığı eşsiz 
tat ile müşterilerinizi her bir 
lokmada mutlulukla karşılayacak.

Porsi10 Plus mutfaklarında 
özenle seçilen yapraklar, etli iç 
harç ile buluşarak işletmelerinizin 
en özel lezzetleri arasında yerini 
almaya hazırlanıyor!

Yaprak
Sarma

Etli

Mutfakları yoğun olan işletmelerin pratik ve keyifli 
lezzeti olan etli kuru biber dolmasını her öğünde 
servis edebilirsiniz.

Güneydoğu Anadolu bölgesinin vazgeçilmezi etli 
kuru biber dolması, mevsiminde kurutulan 
biberlerin et ve pirinç içeren iç harç ile 
doldurularak işletmenizin gözde lezzetlerinden 
biri olmak için hazırlanıyor!

Kuru Biber Dolma
Etli

Biber
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Porsi10 Plus mutfaklarında taze karalahana içerisine 
etli dolma içinin eklenmesiyle hazırlanan etli 
karalahana sarmasını işletmelerinizde ister yoğurtla 
ister sade bir şekilde sunabilirsiniz.

Her öğüne uyum sağlayan; kimi zaman atıştırmalık 
kimi zaman ise meze olarak tüketilebilen etli 
karalahana sarması, Karadeniz yöresine ait bir yemek 
olsa da ülke genelinde oldukça sevilen bir lezzettir.

İşletmenize gelen misafirlerinizin beğenisini 
oldukça kazanacak bu lezzeti soğuk veya sıcak 
fark etmeksizin ana yemek, ara sıcak veya meze 
olarak sunabilirsiniz.

Gaziantep’te yetiştirilen kuru acurlar; ayıklanıyor, 
yıkanıyor ve güneşte kurutularak Porsi10 Plus 
mutfaklarında yerini alıyor!

Kuru Acur Dolma
Etli

Kıymalı iç harcının besleyici ve 
doyurucu özelliğiyle uzun süre 
doygunluk hissi veren etli patlıcan 
dolmasını tek başına, aperitif veya 
meze olarak servis edebilirsiniz.

Osmanlı saray mutfağında 
keşfedilen, Türk mutfağında zirveye 
yerleşen etli patlıcan dolması, 
Porsi10 Plus mutfaklarında mevsim 
patlıcanlarının lezzetiyle buluşarak 
işletmenize geliyor.

Etli

Porsi10 Plus şefleri tarafından 
mevsiminde kurutulan patlıcanlarla ve 
kıymalı iç harç ile hazırlanan etli kuru 
patlıcan dolmasını işletmenizde ister ara 
sıcak isterseniz ana yemek olarak servis 
edebilirsiniz.

Buram buram lezzet kokan etli kuru 
patlıcan dolması, güneydoğu 
mutfağından çıkarak ülkemizin her 
bölgesine yayılan ve birçok kişi 
tarafından bilinen özel bir lezzet tufanı!
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Karalahana Sarma
Etli

Beyaz Lahana
Sarma

Etli

Etli pazı sarmayı diğer sarmalardan ayıran özelliği ise hafif 
ekşimsi bir tat içermesidir. Besin değeri açısından da oldukça 
zengin olan etli pazı sarmayı işletmelerinizde yoğurtla veya 
sade olarak pratik bir şekilde servis edebilirsiniz.

Sarmaların arasında en çok bilinen ve etli yaprak 
sarmasının en büyük rakiplerinden olan etli pazı sarması, 
Karadeniz mutfağının olmazsa olmaz lezzetlerindendir.

Etli

Porsi10 Plus şeflerinin özenle 
seçtiği lahanalarla hazırlanan etli 
beyaz lahana sarmasını günün 
her anı güvenle sunabilirsiniz.

Lahanalı yemeklerin en çok 
sevileni etli beyaz lahana 
sarması; doyuruculuğu, lezzeti 
ve besin değerleriyle 
işletmenizin menüsünde 
mutlaka yer alması gereken bir 
sarma çeşidi.


