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Biber Dolma

Kuru Acur
Dolma

Türk sofralarının vazgeçilmez lezzeti zeytinyağlı
biber dolması büyükten küçüğe herkesin çok
sevdiği yemeklerden…

Kendine has bir tada sahip olan
vitamin ve mineral deposu acur,
Porsi10 Plus mutfaklarında hem
doyurucu hem de lezzetli bir
yemeğe dönüşüyor!

Porsi10 Plus şeflerinin marifetli elleriyle hazırlanan
zeytinyağlı biber dolmasını ana yemek, ara sıcak
veya aperitif olarak günün her anı servis edebilirsiniz.

Özel baharatlarla harmanlanan iç
harcı ile işletmelerinizde
besleyiciliğiyle ön plana çıkan
zeytinyağlı kuru acur dolmasını
diyet yemek alternatifleri isteyen
müşterilerinize de güvenle
sunabilirsiniz.
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Özel sosuyla pişirilen, Trakya mutfağının eşsiz
lezzetlerinden zeytinyağlı pazı sarmasını
kalitenin ve hijyenin ön planda tutulduğu Porsi10
Plus mutfağında deneyimlediniz mi?
Baharatlarla zenginleştirilen iç harcı ve özenle
seçilen pazı yaprağının birleşimiyle hazırlanan bu
lezzet işletmelerinizin menüsünde yöresel bir tat
yakalayacak!
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Karalahana Sarma
Yapımı ustalık isteyen, tadına doyum
olmayan zeytinyağlı karalahana sarması,
içerdiği C vitamini ile kış mevsiminde
hastalıklara karşı koruyucu bir rol üstlenen
Porsi10 Plus lezzetlerinden!
Karadeniz bölgesine ait bu lezzeti
işletmenizde sağlıklı alternatiflerden biri
olarak sunabilir, yoğurt ile servis
edebilirsiniz.
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Pratik, hafif ve tadına doyum olmayan
zeytinyağlı imambayıldının iç harcı,
profesyonel Porsi10 Plus şefleri
tarafından soğan ve sarımsak ile
harmanlanıyor, zeytinyağı ile pişirilerek
işletmenize geliyor!
Pilavların yanına çok yakışan zeytinyağlı
imambayıldıyı her mevsim ve her öğün
servis edebilirsiniz.

REÇETESİ BİZDE,
İMZASI
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Beyaz Lahana Sarma
Özenle seçilen lahanalar ve titizlikle hazırlanan iç
harcı ile Porsi10 Plus’ın gözdelerinden zeytinyağlı
beyaz lahana sarması, hafif ve besleyici lezzetiyle
damaklarda unutulmaz bir tat yakalıyor!
Porsi10 Plus mutfaklarında kaliteden ödün
vermeden pişirilen zeytinyağlı beyaz lahana
sarmasını isteğe bağlı sarımsaklı veya sarımsaksız
yoğurt ile servis edebilirsiniz.

Domates Dolma
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Enginar

Porsi10 Plus’ta mevsiminde toplanmış
taptaze domatesler ve baharatlı iç
harç ile hazırlanan zeytinyağlı
domates dolma, renkli ve şık
sunumuyla işletmenize fark katıyor!

Baharı müjdeleyen; vitamin,
mineral ve besin değerleriyle kalp
dostu olarak bilinen zeytinyağlı
enginar, en lezzetli hâliyle
Porsi10 Plus mutfaklarında!

Pratikliği ve enfes tadı ile zeytinyağlı
domates dolma; yazın ferah ve hafif,
kışın ise besleyiciliğiyle işletmenizde
mutlaka bulunması gereken tatlardan…
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Dolma çeşitleri arasında eşsiz bir yere
sahip olan, Osmanlı saray mutfağından
günümüze gelen zeytinyağlı kuru
patlıcan dolma, yöresel lezzetleri seven
müşterilerinize sunabileceğiniz Porsi10
Plus alternatiflerinden!
Hasat mevsiminde kurutulan patlıcanlarla
buluşan iç harcıyla zeytinyağlı kuru
patlıcan dolma, işletmenizin sunacağı
özel bir lezzet olacak.

Barbunya
Pilaki
Deniz ürünlerinin yanında
muhteşem bir uyum yakalayan ve
her restoranda mutlaka bulunması
gereken tatlardan zeytinyağlı
barbunya pilaki, Porsi10 Plus
mutfaklarında pişerek işletmenizde
servise hazır hâle geliyor!
Porsi10 Plus şeflerinin tıpkı Osmanlı
mutfağı tarifiyle hazırladığı zeytinyağlı
barbunya pilakiyi yemeklerin yanında
maydanoz ile süsleyerek veya sade
şekilde sunabilirsiniz.
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Yaprak Sarma
Türk mutfak kültüründe özel bir yere sahip,
lezzetine doyum olmayan zeytinyağlı yaprak
sarma Porsi10 Plus mutfaklarında!
Porsi10 Plus şeflerinin titizlikle hazırladığı
zeytinyağlı yaprak sarma; pratikliğiyle
işletmelerinizin her öğününde servis edebileceğiniz,
herkese hitap eden bir alternatif olacak.
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Taptaze sebze karışımlarıyla
birlikte pişen zeytinyağlı enginarı
salata olarak, meze olarak veya
isteğe bağlı tek başına
işletmenizde sunabilirsiniz.

