Muhammara

Yogurtlu
Semizotu

Hemen hemen her yemeğin
yanına uyum sağlayan
Porsi10 Plus acılı ezme,
taze baharatlarla
harmanlanan çeşnisiyle tüm
lezzetlerle uyum yakalayan
pratik bir seçim!

Kafkas bölgesine özgü közlenmiş acı biber
lezzetiyle harmanlanan muhammara, yemeklerin
yanına leziz bir tat ve çeşitlilik katmak için
Porsi10 Plus şefleri tarafından titizlikle
hazırlanıyor.

İçerisinde bol miktarda
kalsiyum, potasyum ve A
vitamini barındıran yoğurtlu
semizotu, besleyiciliği ve tok
tutuculuğu ile bilinen
mezelerden biri…

Muhammarayı işletmelerinizde; ister kahvaltılarda
kızarmış ekmekle birlikte, isterseniz yemeklerin
yanında meze olarak servis edebilirsiniz.

Porsi10 Plus şefleri tarafından
süzme yoğurt ile hazırlanan
yoğurtlu semizotunu
işletmenizdeki diyet
menülerde, ana yemeklerin
yanında sağlıklı ve ferahlatıcı
bir alternatif olarak servis
edebilirsiniz.

Porsi10 Plus şeflerinin
işletmeniz için özenle
hazırladığı acılı ezme
kahvaltılarda; et ve balık
türevi yemeklerin yanında
tamamlayıcı bir lezzet
unsuru olacak.

Humus
Akdeniz ve Orta Doğu mutfaklarındaki ünüyle
bilinen, lezzetli olduğu kadar sağlıklı bir meze
olan humus; Porsi10 Plus’ta günlük ve taze
malzemelerle hazırlanıyor.

REÇETESİ BİZDE,
İMZASI

Yemek öncesi doyurucu bir atıştırmalık, yemeklerin
yanında hafif bir tat olarak servis edilebilen humusun
en leziz hâli Porsi10 Plus mutfaklarından
işletmelerinize geliyor!

Fava

Mercimek Köftesi

Ege mutfağı deyince akla gelen ilk
mezelerden olan fava, Porsi10 Plus şefleri
tarafından doğal zeytinyağı ile
harmanlanarak damaklarda unutulmaz ve
hafif bir tat yakalıyor.

Türk mutfağı kültürüyle özdeşleşmiş
doyurucu lezzetlerden biri olan
mercimek köftesi, Porsi10 Plus
mutfaklarının en gözde tatlarından biri!

Yemeklerin yanında keyifli bir uyum
sağlayan, protein bakımından da oldukça
zengin olan fava, Porsi10 Plus
mutfaklarında, işletmenizde kolaylıkla
servis edebileceğiniz şekilde hazırlanıyor.

www.porsi10plus.com
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Her damağa hitap eden ve her yemekle
uyum sağlayan mercimek köftesi,
işletmenizin vazgeçilmez mezeleri
arasında yerini alacak.

Mezeler

www.porsi10plus.com

Biber Borani

Saksuka
Başrolde patlıcanın olduğu, Akdeniz’in geleneksel
lezzetlerinden şakşuka, Porsi10 Plus mutfaklarında kalite
standartları çerçevesinde, yöresel tarifine uygun olarak
hazırlanıyor.
Taptaze sebzeler Porsi10 Plus şefleri tarafından özenle
kavruluyor; servis ettiğiniz tüm yemeklerin yanında lezzetli bir
meze olarak işletmelerinize geliyor.

Porsi10 Plus şeflerinin özel reçetesiyle
işletmelerinizde ara sıcak veya meze olarak
servis edebileceğiniz patlıcan herse, Türk
mutfağında ve Porsi10 Plus mutfağında en
çok tercih edilen mezeler arasında yer alıyor.
Vitamin ve mineral olarak da oldukça sağlıklı
olan patlıcan herseyi kendine has eşsiz lezzeti
ile her yemeğin yanında servis edebilir, güzel ve
lezzetli bir meze alternatifi yakalayabilirsiniz.

Antep’in geleneksel tatlarından biri
olan yağlı köfte, en özgün tadıyla
Porsi10 Plus’ta!

Süzme yoğurt, zeytinyağı ve dereotu uyumuyla
lezzetlenen mezelerden biri olan biber borani,
Porsi10 Plus şeflerinin titizliğiyle hazırlanarak
işletmenize geliyor.

Şeflerimiz tarafından birebir Antep usulünce
hazırlanan, sunumu ile fellah köftesini
andıran yağlı köfte, kendine has iç harcı ve
özel sosu ile işletmelerinize benzersiz bir
lezzet katacak!

Kimi zaman atıştırmalık kimi zamansa sofraları
rengiyle ve lezzetiyle taçlandıran alternatiflerden biri
hâline gelen biber boraninin her damak tadına hitap
eden en güzel hâli, Porsi10 Plus mutfaklarında!

Yoğurtlu

Modası her zaman devam edecek olan,
birçok lezzetin yanına yakışan ve lif
açısından da oldukça zengin olan kısırı
işletmelerinizde marulla veya sade şekilde
servis edebilirsiniz.
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Rengârenk ve iştah açan görüntüsüyle tüm
yemeklerin yanına yakışan tatlardan İtalyan
salatası, sandviçlerin içinde de güzel bir uyum
yakalıyor.
Porsi10 Plus mutfaklarında taze ve kaliteli
malzemeler kullanılarak hazırlanan İtalyan
salatası, işletmelerinizin vazgeçilmez
lezzetlerinden biri olacak!

İçerisindeki yeşilliklerle ferahlığı, ince
bulgurla ise kalp sağlığı açısından önemli
lifleri içinde barındıran nar ekşili kısır, pratik
lezzetiyle işletmenizin vazgeçilmez
tatlarından biri hâline gelecek.
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Porsi10 Plus şefleri tarafından
geleneksel tadına sadık
kalınarak hazırlanan ıspanak
boraniyi, yemeklerin yanında
sağlıklı atıştırmalıklar arayan
müşterilerinize de güvenle
servis edebilirsiniz.

İçerisindeki taze sebzelerle küçükten büyüğe
herkesin tercihi olan Rus salatası; işletmenizdeki ana
yemekler, özellikle de et yemekleriyle hafif ve lezzet
dolu bir uyum yakalayacak!

Porsi10 Plus şefleri tarafından en hijyenik
koşullarda hazırlanan patlıcan ezmeyi
işletmenizde ekmeklerin üstünde, ara sıcak veya
meze olarak servis edebilirsiniz.

Porsi10 Plus mutfaklarında taptaze ve
kaliteli malzemelerle hazırlanan nar ekşili
kısır, ekşimsi tatları seven müşterilere hitap
etmek isteyen işletmeler için lezzetle
harmanlanıyor.

Osmanlı mutfağından
günümüze uzanan ıspanak
boraninin yolculuğu, Porsi10
Plus mutfaklarında en lezzetli
hâliyle devam ediyor…

Kalite standartları çerçevesinde özenle hazırlanan
Rus salatası, Porsi10 Plus mutfaklarının en çok en
beğenilen lezzetlerinden…

Mangal lezzetlerinin ve balık menülerinin
tamamlayıcısı olacak patlıcan ezme, ara sıcak
veya meze olarak servis edebilen, her sofrada
bulunmaya layık bir tat!

Türk mutfağında apayrı bir yere sahip olan
kısır; Porsi10 Plus şeflerinin marifetli
elleriyle, hijyen koşulları ön planda
tutularak hazırlanıyor ve işletmenizin
geleneksel mezeleri arasında yerini alıyor.

Ispanak
Borani

Salatalar kadar sıcak
yemeklerin yanına da yakışan
yoğurtlu patlıcan salatası,
işletmenizde her öğüne
yakışacak enfes bir alternatif!
Porsi10 Plus şeflerinin en
hijyenik koşullarda hazırladığı,
közlenmiş patlıcanın yoğurtla
harmanlandığı bu lezzeti pratik
bir şekilde servis edebilirsiniz.
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Havuç
Tarator
Porsi10 Plus mutfaklarında
süzme yoğurdun hafif ve yoğun
kıvamıyla hazırlanan havuç
tarator, içerisindeki mineral ve
besin değerleriyle ana
yemeklerin yanında sağlıklı bir
meze alternatifi!
Porsi10 Plus şeflerinin hijyenik
koşullarda özenle harmanladığı
havuç taratoru, işletmenizde yaz
ve kış mevsimleri boyunca
güvenle servis edebilirsiniz.
www.porsi10plus.com

Haydari
İşletmelerin en çok tercih ettiği mezelerin
başında gelen ve lezzeti taze yoğurda
dayanan haydari, günün her saatinde
tüketime uygun bir lezzet…
Porsi10 Plus mutfaklarında da oldukça
ünlü olan haydari, etlerin yanında
bambaşka bir tat hâline gelerek her
damağa uyum sağlıyor!

