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Misafirlerinize benzersiz tadlar sunmak artık çok kolay… 

 

Le Pain Quotidien LEZZETLERİ  

CATERING HİZMETİ İLE SİZLERLE… 
 

Taptaze organik lezzetleri ile Le Pain Quotidien’ in benzersiz tadlarını artık 

evinizde, ofisinizde ya da davetlerinizde misafirlerinizle paylaşabilirsiniz. Le 

Pain Quotidien, toplantı ve özel davetleriniz için kahvaltı, öğle ya da akşam 

yemeği seçeneklerinden oluşan, kaliteli ve organik malzemelerle hazırlanmış 

özel lezzetlerini kapınıza kadar taptaze teslim ediyor. 
 

Le Pain Quotidien’in tartine ve tatlı & tuzlu ürün çeşitleri, salatalar ve organik 

içeceklerin yer aldığı “A la Carte” seçeneklerinin yanı sıra çay saatleri için tatlı 

& tuzlu muffinler, tartlar ve kurabiyelerden oluşan özel menüsüyle 

misafirleriniz için ayrıcalıklı sunumlar gerçekleştirebilirsiniz. 

 

Ayrıca doğal ve taze Le Pain Quotidien ekmekleri, Belçika usulü Waffle, keçi 

peynirli brioche, dana jambon crostini ve granoladan oluşan ilave seçenekleri 

siparişlerinize ekleyebilir, bu leziz tadlarla sunumunuzu tamamlayabilirsiniz. 

 

Şölen gibi sofralar hazırlamak Le Pain Quotidien catering hizmeti ile 

şimdi çok kolay…  

Siparişlerinizi Le Pain Quotidien mağazalarından verebilirsiniz… 

 
Le Pain Quotidien Kanyon: 

Kanyon AVM No:185 Giriş Katı Mağaza No:140B     1.Levent  

 

Le Pain Quotidien İstinye Park: 

İstinye Park AVM No:F319        İstinye 

 
Le Pain Quotidien Suadiye: 

Bostancı Mah. Havacı Binbaşı Mehmet Sok. Orter Apt. No: 2/1   Çatalçeşme-Suadiye  

 

Le Pain Quotidien Buyaka: 

Buyaka AVM No:56, Bağımsız Bölüm No:94     Ümraniye 

 

 
www.lepainquotidien.com.tr                                         
 

 

 

 

http://www.lepainquotidien.com.tr/
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Le Pain Quotidien hakkında; Le Pain Quotidien’in hikayesi Belçikalı şef Alain Coumont’un yemeğe 

duyduğu tutkunun yanı sıra lezzete ve kaliteye verdiği önemle ortaya çıktı. Coumont, Belçika’da küçük 
bir çocukken, sayısız saatlerini sandalyesinin üzerinde, büyükannesinin ekmek yapışını izleyerek 
geçirirdi. Daha sonra Brüksel’de genç bir şef olan Alain Coumont, çalıştığı restoran için uygun ekmeği 
bulamayınca, kaliteye olan tutkusuyla çocukluğunun ekmeklerini yapabilmek için küçük bir fırın açmaya 
karar verdi ve ilk fırınını Brüksel’de açtı. Fırınının adını ‘taze, günlük ekmek‘ anlamına gelen ‘Le Pain 
Quotidien’ koydu ve Brükselliler tarafından büyük beğeni topladı.  
 
Alain, sadece ekmek üretmekle kalmadı, özel ve lezzetli ekmekleri ile birlikte sunabileceği çorba, salata ve 

tartine servisine de başladı. Coumont, daha sonra bir sokak pazarında uzun ahşap bir masa bulup 
misafirlerine yemek servis etmeye başlayınca, Le Pain Quotidien’in topluluğa açık ilk “paylaşılan masa”sı 
da böylece kurulmuş oldu. İlk mağazasını 1990’da Brüksel’de açan Le Pain Quotidien, bugün 19 farklı 
ülkede, 146 mağazasıyla faaliyet göstermektedir.  
 
Lezzetli organik ekmekleri, iştah açıcı tartine çeşitleri, salataları, organik ürünleri, sıcak ortamı ile 
tanınan Belçika’nın ünlü cafe zinciri Le Pain Quotidien, Türkiye’de ise ilk mağazasını 2006 yılında 
Kanyon AVM’de açtı. 2007’de İstinye Park AVM ve Eylül 2010 itibari ile de Suadiye’de, Kemerburgaz’da ve 
en son Buyaka’da açtığı mağazaları ile bugün toplam 5 mağazasında misafirlerini ağırlamaya devam 
etmektedir.   
 

www.lepainquotidien.com.tr                                         
 
 

 
Shaya Mağazacılık A.Ş. Hakkında: Türkiye'nin önde gelen perakendecileri arasında yer alan Shaya 

Mağazacılık A.Ş., dünyaca ünlü uluslararası markaları Türk tüketicisiyle buluşturmaktadır. Shaya 16 
ülkede faaliyet gösteren ve uluslararası lider perakendeciler arasında yer alan M.H. Alshaya Co.'nun 
bünyesinde bulunmaktadır. 
Bath & Body Works, Claire's, Coast, Debenhams, Dorothy Perkins, Evans, Le Pain Quotidien, Miss 
Selfridge, Pinkberry, Shake Shack, Starbucks, The Body Shop, Topshop/Topman, Victoria’s Secret, 
Victoria's Secret Beauty & Accessories ve Warehouse Türkiye'de Shaya tarafından temsil edilen 
markalardır. 

 

www.shaya.com.tr 

 
 
Basın İletişimi İçin:  Rekta İletişim Danışmanlığı   0212 291 3636 

Işıl Alakuş Kavaklı   0533 296 6110 
 isilk@rekta.com.tr 

 

http://www.lepainquotidien.com.tr/
http://www.shaya.com.tr/
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