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Topraklarımızın bereketini

her “ÖĞÜN” lezzete dönüştürüyoruz...



BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ



Kurumsal toplu yemek üretim hizmeti vermek amacıyla, 2002 yılında 

kurulan ÖĞÜN YEMEK kullandığı kaliteli bilinir marka ürünlerle, Teknolojik 

ekipmanlarla ve tecrübeli ekibi ile sektörün güven veren isimleri arasında 

yerini almıştır. Antalya’nın en yüksek kapasiteli modern tesisi ile Antalya 

Organize Sanayi Bölgesi’n de 7618 m2 alanda yer alarak,  dünya standart-

larında üretim yapmaktadır. Kurulduğu günden bu yana, sağlıklı ve hijyenik 

yemek üretimi sunan ÖĞÜN YEMEK alt yapısını sürekli geliştirmekte ve 

personeline eğitim döngüleri uygulamaktadır. Antalya bölgesinde günlük 

25.000 kişiye toplu yemek hizmeti verebilme kapasitesi ile Türkiye’de 

ilk 500 firma arasında yer almış olan, sektöründeki lider markaların 

personeline yemek hizmeti sunmaktan büyük bir gurur duymaktadır.

Yer aldığımız şehirde ve kendi sektörümüzde her gün daha da iyi 

hizmet verebilmek adına, yurtdışından özel olarak temin ettiğimiz 

profesyonel makinelerimiz hijyen ve lezzet standartlarımızı sağlarken 

en büyük destekçimiz. Özenle seçilen meyve, sebzelerimizin ozon 

üniteli yıkama makinemiz sayesinde, hem zirai kalıntı arındırılması hem 

de gıdalarımızın dezenfektasyon işlemi başarı ile gerçekleşmektedir. 

Sebze yıkama ve doğrama makinesi, köfte formlama,  çorba ve pilav 

makinesi gibi bize destek olan ekipmanlarımız sayesinde tabak sayısı ne 

kadar artarsa artsın, lezzet standartlarını devam ettirebilmenin verdiği 

mutluluğu ve güveni sizlerle paylaşıyoruz.

Gıda ve üretim alanımızın hijyenine verdiğimiz önemi işletme girişinde 

yer alan hijyen bariyerimiz sayesinde, personelimizin sanitasyonunu da 

sağlayarak devam ettiriyoruz. Ayrıca tüm hazırlık odalarında bulunan 

fotoselli el dezenfektanları, ozon üniteleri ve bağımsız laboratuvar 

mühendisleriyle düzenli olarak yapılan kontrollerde riskleri en aza indirmeyi 

kendimize görev ediniyoruz.

Sektörümüzdeki yenikleri her an takip ederek, kamu kuruluşları, askeri birlikler, 

eğitim kurumları, hastaneler, havaalanı firmaları, kurumsal firmalar,  AVM ve sanayi 

kuruluşlarına kendi yerlerinde yemek hizmeti sunmanın yanı sıra, organizasyon ve 

özel davet gibi hizmetler de vererek Türkiye’nin önde gelen catering  firması olma 

hedefi ile ilerliyoruz..

                            Saygılarımızla.

BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ



İYİ BİR YEMEĞİN HİKAYESİ

                     İyi yemek, iyi ürün ile mümkün!
               Taze, mevsimsel ve yöresel ürünleri özenle seçerek usta eller ve teknolojik

        ekipmanlarımızla harmanlayarak size ulaştırıyoruz.

Kullandığımız tüm ambalajlı ürünlerde ise; ulusal ve uluslararası bilinirliği olan güvenilir 

markalardan şaşmıyoruz.

ÜRÜNLER
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  İlk adım; sağlık!
 Yemek üretim alanında hijyenden taviz vermiyoruz. Daha üretim alanına 

girmeden başlayan hijyen sanitasyon istasyonlarımızla hijyenin sürekliliğini 

sağlıyoruz. Bağımsız laboratuvar denetim ekipleri tarafından düzenli olarak 

denetlenip, raporlanarak, riskler meydana gelmeden kontrol altına alıyoruz.

Gıda güvenliğinin önemini biliyoruz. Uzman gıda mühendislerimizin kontrolünde,  

hammadde ve tüm üretim aşamalarında izlenebilirliği sağlıyoruz. Ayrıca tüm 

personellerimizin sağlık kontrolleri ve eğitimleri de düzenli olarak yapılıyor.

HİJYEN
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                     Lezzetin doğduğu yer; usta eller!
           Yemek hizmetinde başarılı olmak, tek tabakta o nefis tadı yakalamak değil, 

her tabakta ve her anda aynı lezzete ulaşmaktır. İşinin ehli ustalarımız ve yardımcı 

profesyonel makinelerimiz, firmamıza ait özel reçetelerimizle her tabakta aynı tadı 

sağlayarak, müşterilemize keyifli yemek öğünleri oluşturuyoruz.

USTALIK
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Teknolojik asistanlar, aradığımız lezzeti sunar!
Teknolojiyi sağlıklı yemek üretmek için kullanıyoruz. Özel reçetelerimiz ile daima nefis 

yemeklere ulaşmanın sırrı, teknolojik asistanlarımızda saklı.

Çorba makinemiz ile 2.500 - 3.000  porsiyon sıcacık çorbayı tek seferde yapabilirken, 

pilav makinemiz de boş durmuyor. Kaliteyi teknoloji ile buluşturan firmamız, köfte 

formlama makinemizle el değmeden sağlıklı ürünleri tabağınıza getiriyoruz.

 

Sebzelerimiz; sebze yıkama ve doğrama makinelerimiz sayesinde hijyenik ve eşit 

dilimlerde her zaman aynı standartta kalmayı başarıyor.

TEKNOLOJİ

www.ogunyemek.com  12



TEKNOLOJİ

www.ogunyemek.com  13



www.ogunyemek.com  14



Sofranın olmazsa olmazı; ekmek!
Ekmeğin de olmazsa olmazı damak tadı. Her yemeğin yanında

hem taze, hem lezzetli ekmekler sunuyoruz.

Sağlıklı hamur ürünleri yapmak için, tesisimizde doğal, katkısız 

üretim yaparak, her öğün, günlük olarak ürettiğimiz birbirinden çeşitli 

ekmeklerimizi paketliyor ve sadece o gün için servis ediyoruz.

FIRIN
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                  İyi yemeğin üretimi, lezzeti, kalitesi kadar;        
        müşteriye hızlı ve zamanında ulaşması da önemli!
        Özel Thermoboxlarımızla, sıcak ürünler sıcak, soğuk ürünler de

soğuk olarak servis noktasına ulaşır.

Geniş araç filomuz, tecrübeli çalışanlarımızla her gün tam zamanında

yemeklerinizi hazır ediyoruz.

LOJİSTİK

www.ogunyemek.com  16



LOJİSTİK

www.ogunyemek.com  17



www.ogunyemek.com  18



    Şimdi servis zamanı!
          Servisin en önemli parçası, yemeğin doğru ısıda ve doğru zamanda 

sunulması. Bu önemli parçaya karşı gösterdiğimiz hassasiyetle, lezzet tam da 

olması gereken zamanda ve olması gereken yerde.

SERVİS
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                  Size, yerinizde servis edelim!
              Güler yüzlü personelimiz ile talep ettiğiniz yerde servis 

desteği sunuyoruz. Organizasyonlarda, özel gün ve etkinliklerde 

ya da personel öğünleri için hazırlanan tüm servislerde, deneyimli 

personelimizle işimizin başında olmaya devam ediyoruz.

SERVİS
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           En iyi yemek; sonu tatlı bitendir!
        Sofrayı tamamlayan unsurları size sunmaktan büyük 

zevk duyuyoruz. Her yemeğin ardından akıllarda kalacak geniş bir 

yelpazeye sahip, sütlü yada şerbetli tatlıları ve göz alıcı pastaları özenle 

kendimiz yapıyor ve yemek sonlarını unutulmaz hale getiriyoruz.

PASTANE
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Sürprizleri biz de sizin kadar seviyoruz!
Durgunluğu ortadan kaldıracak bir moral etkinliği olarak 

hamburger günü mü düşünüyorsunuz?  Yada bir sabah aniden 

el açması gözlemelerle yapılan sıcak bir karşılama fikri sizin de 

aklınızda dolaşıp duruyor mu? Fikirleri gerçekleştirmek için alanında 

donanımlı ekipman ve deneyimli personelimizle, yöresel etkinlikler 

ya da özel günlere sürprizli organizasyon ve tatlı sunumları için her 

an heyecan ve istekle hazır olmaya devam ediyoruz.

ETKİNLİK
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Catering için buradayız!
Eğlence ya da organizasyonların en önemli parçası, yiyecek ve 

içecektir. Kaliteli ve çeşitli sunumlarımızla organizasyonlarınıza lezzet 

katmak için; her çeşit yemek, tatlı ve gösterişli sunumlarımızla doya 

doya vakit geçirmenize imkân tanımaktan mutluluk duyuyoruz.

CATERING
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Sizi de bekliyoruz!
Dilediğiniz tüm zamanlarda sizi de restaurantımızda misafir 

etmek istiyoruz. Siparişinize özel menüler oluşturabileceğiniz 

gibi toplu yemek organizasyonları da düzenleyebileceğiniz 

restaurantımızda; kendiniz de sabah, öğlen ve akşam 

servislerimize dahil olabilirsiniz.

Geniş yelpazede kebap ve pide çeşitleri dışında her güne özel 

günün menüsünün keyfini geniş ve konforlu ortamımızda 

çıkarabilir, dilerseniz paket servis olarak da sipariş edebilirsiniz.

ESME RESTAURANT
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Sosyal sorumluluk çevre bilinci ile hareket eden 
Öğün Yemek olarak amacımız, %100 Gıda 
güvenirlirliği ile hijyenik ve sağlıklı yemekler üretip, 
müşteri memnuniyeti sağlamaktır.
 
Firmamız, Organize sanayi bölgesinde, altyapısı 
tamamlanmış ve çevre ile barışık bu büyük alanda, 
sürdürülebilir bir formda üretime devam ediyor.

Sektörümüzde gerekli tüm Kalite Yönetim Sistemi 
ve Gıda Güvenlik sertifikalarımızı almış olmaktan 
dolayı gurur duyuyoruz.

Yemeğin ilk aşamasından son aşamasına kadar 
olan tüm deneyimlerimizi sizlerle daima paylaşmak 
ve büyük bir aile olmak dileğiyle…

Kalite ve güvence ile 
daima birlikte olmak dileğiyle!
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