


Güvenilir Hijyenik

Şeffaf Lezzetli



Videoyu izlemek için
QRKod’u tarayınız.

Damağınızdaki Tat

Paktat; Dünya Standartlarında Hizmet Veriyor

Yemek yapmak maharet işidir. Sıradan ve lezzeti olmayan yemekleri herkes yapar. Önemli olan maharetli elleri bularak, 
yemek yapabilmek ve bu sektörde damakta tat bırakmak. Damağınızdaki tat sloganıyla 15 yıldır sizlere lezzet üretiyoruz. 
Köklü birçok kuruluşa hizmet veriyor, Anadolu’nun kadim kültürünün izinde güçlenerek büyüyor, yeniliklerle sektörde 
öncü oluyoruz.  Günün şartlarından etkilensek bile bunu kalitemize asla yansıtmıyoruz. Birinci sınıf malzeme kullanıyor, 
hijyen ve müşteri memnuniyetinden asla ödün vermiyoruz. 

Türkiye’de İlk

Türkiye’nin ilk şeffaf yemek üretim tesisini Pendik bölgesine kurduk. Biz yemek üretim tesisimizi vitrin olarak tasarladık 
ve mutfağımızı herkese açtık. Online olarak da müşterilerimiz bizim yemek yaptığımız ortamı, hijyenimizi izleyebiliyor. 

İnteraktif Katalog Görseli

QRKod’u Görünce Telefon veya Tablet 
ile Tarayın

Sizin İçin Hazırlanan 
Videoyu İzleyin

Kendimize güveniyoruz ve mutfağımızı dünyaya açtık.
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Lezzet ve kaliteden vazgeçmeyerek çözüm 
ortağı olduğumuz firmalarımıza değer katmaktır. 

Misyonumuz

BAŞARININ ANAHTARI

Türk ve Dünya mutfağından sunduğumuz tatların lezzetinden 
ödün vermeden, sektörde hep zirvede yer almak. 

Vizyonumuz
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Piyasa ürünlerini asla mutfağımıza sokmayız. Sektöründe lider 
olmuş markaları tedarik eder, yemeyeceğimiz aşı asla pişirmeyiz. 

Hijyen kurallarında titiz davranır, yağları tek sefer kullanırız. 

Kalite Politikamız

BAŞARININ ANAHTARI
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24 saat esasına göre çalışan tesisimizin her köşesi pırıl pırıldır. 
Personelimiz tesise girişte hijyen kurallarına özen gösterir ve 

hijyen bariyerinden geçerek mutfağa adımını atar. 
Mutfak personelimizin kıyafetleri her gün yıkanır.

Hijyen Politikamız

BAŞARININ ANAHTARI

Kalitemizi Belirleyen
Sertifikalarımız
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Videoyu izlemek için
QRKod’u tarayınız.

Türkiye’nin İlk Şeffaf Yemek Üretim Tesisi

ÜRETİM TESİSİMİZ BİZİM VİTRİNİMİZ

Mutfağımıza, personelimize, hijyenimize ve disiplinimize güveniyoruz. 
Şeffaf bir ortamda tüm tesisimizi müşterilerimize açtık ve 

online olarakta dünyaya yayın yapıyoruz. 
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2 bin metrekare alana kurulu, dünya standartlarında Türkiye’nin ilk şeffaf yemek üretim tesisi. 

Tesisimizde 20 bin kişiye yemek üretiyor, kaliteden ve hijyenden ödün vermiyoruz. 

TESİSİMİZ
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HİZMETLERİMİZ

Taşıma Yemek Hizmeti

Yerinde Yemek Üretim Hizmeti

Organizasyon
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Paktat üretim tesislerinde yapılan lezzetli yemekler, müşteri 
taleplerine göre en uygun koşullarda kendilerine ulaştırılıp ihti-

yaçları karşılanır. Sabaha karşı pişirilen yemekler gıda mühendisi-
nin kontrolünden geçirilerek termoboxlara yerleştirilir. Titizlikle ha-

zırlanan termoboxlar en uygun şartlarda araçlara yüklenir. 

En geç saat 11.00’da 
mutfağınızda!

TAŞIMA YEMEK HİZMETİ

Taşıma yemek hizmeti için özel dizayn edilmiş araçlarımız en 
geç saat 11.00’da müşteri mutfağında olur. Kendi servis eleman-
larımız ile müşterimizin personeline servis yapar ve yemekhaneyi 
pırıl pırıl hale getirerek görevimizi tamamlarız.  
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Farklı sektörlerde yer alan firmalar kendi uzmanlık alanları dışın-
da kalan personel yemeklerini, sektörde lider olan catering firma-

larından tedarik ederek, üzerlerindeki yükü hafifletir. 

Kalite ve lezzetten
ödün vermiyoruz!

YERİNDE YEMEK ÜRETİM HİZMETİ

Bizde Türkiye’nin değişik şehirlerinde ve İstanbul’un farklı nok-
talarında bulunan müşterilerimizin çalışma alanlarında yerinde 
yemek üretim merkezi kurarak çözüm ortağı oluyoruz. 
Endüstriyel mutfaklar kuruyor, tüm ince detayları düşünüyor, 
kaliteden ve lezzetten ödün vermiyoruz. 
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Paktat Catering olarak açılışlar, toplantılar, basın lansmanla-
rı, doğum günleri, düğün, nişan, kına organizasyonları, kokteyler, 

iftarlar düzenliyoruz. Organizasyonlarda yemek üretimin yanı sıra 
paket olarak da hizmet veriyoruz. 

Organizasyonunuzun 
keyfini çıkarın!

ORGANİZASYONLAR

Yapacağınız organizasyonun mekanını ayarlıyor, program akı-
şını oluşturuyor, misafirlerinizi karşılıyor ve size sorunsuz bir or-
ganizasyon sunuyoruz. Paktat ile organizasyonlarınızın keyfini 
çıkartın. 
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Tedarikçiler

Bilinir markaları kullarak 
kaliteden ödün vermiyoruz.

YÜKSEKYÜKSEK
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