


“ Tecrübeli Ekibimizle ”

“ Profesyonel Hizmet ”



“ Neden
Güneşli Catering ”

• Kaliteli Ürün

• Doğru Hizmet

• Dinamik Kadro

• Anında Çözüm Odaklı

• Yenilikçi

• Eğitime ve Öğrenmeye Açık

Güneşli Catering ailesi; 2015 yılında Deniz Erdim ve
Yakup Çamlı ortaklığı ile kurulmuş olup,
Başakşehir’de 4 Katlı 20 bin kapasiteli mutfakta
tecrübeli ekibi ile her öğüne ayrı vardiya sistemi
ile hizmet vermektedir. 

Sektörün ihtiyacı olan farklılık ve inovasyonu
oluşturarak monoton ve klasik catering anlayışını
değiştirip siz değerli müşterilerimizde heyecan
uyandırmak ve sizlerle beraber uzun yıllar dost,
partner firma anlayışı ile yemek konusunda çözüm
ortağınız olma ilkesini kendimize amaç edindik.

Yöneticilerimiz ve tüm ekip arkadaşlarımızın en önemli misyonu, müşteri memnuniyetini en üst seviyede
tutmak beklentilerini ve ihtiyaçlarını zamanında yerine getirmektir.

GENEL MÜDÜRLERİMİZ
YAKUP ÇAMLI - DENİZ ERDİM

HAKKIMIZDA

“ Neden
Güneşli Catering ”



“ İlk Günkü Heyecan ve Titizlikle ”

HİZMETLERİMİZ

Taşıma Yemek

• Yemek merkez mutfağımızda üretilip, firmanızın yemekhanesine servis edilir.



“ Mutfağınızı, mutfağımız yapıyoruz ”

• Düğün, Nişan Etkinlikleri

• Mevlüt Yemekleri

• Kokteyl Hizmetleri

• Ramazan Ayı İftarları

Yerinde Üretim

Diğer Hizmetlerimiz

HİZMETLERİMİZ



Sıcak Üretim Alanı

ÜRETİM



Öğle, Akşam ve Gece yemekleri

ayrı vardiya sistemi ile

uzman aşçı kadromuz tarafından

ISO 22000 standartlarında

üretilmektedir.

ÜRETİM



• Üretim öncesi hazırlığın her aşamasını titizlikle yapıyoruz.

HAZIRLIK

• Gıda Kodeksine uygun alınan etler uzman kasaplarımız tarafından işlenip, 
TSE standart’larındaki  cihazlarımızla yoğurulup şekillendirilir.



• Tecrübeli aşçılarımız tarafından yemeklerimizin hazırlığı
gıda güvenliğine uygun yapılmaktadır.

HAZIRLIK





“ Kaliteli Hizmet, Kaliteli Ürün İle Olur ”

DEPO



İKRAMLARIMIZ



İKRAMLARIMIZ

• Çalışanlarınızın motivasyonunu arttırmak adına

düzenli olarak mutfağınızda özel sunum ile ikramlarda

bulunmaktayız.



ETKİNLİKLERİMİZ



Özel günlerinizde 

de yanınızdayız....
Özel günlerinizde 

de yanınızdayız....

ETKİNLİKLERİMİZ



ÖRNEK MUTFAK
KURULUMLARIMIZ

Müşterilerimizin

belirlediği alanı uygun

hizmeti sağlayacak

kriterlerde dizayn 

etmekteyiz.



Güneşli Catering olarak her ayın 15 ile 20’si arasında hazırlanan

aylık master menümüzü siz değerli müşterilerimizin tercihine

sunuyoruz ve seçenekler arasından kendi menünüzü

oluşturmanızı sağlıyoruz.

AYLIK 
MENÜ ÖRNEĞİ



TEDARİKÇİLERİMİZ

ÖVÜNÇ
PİRİNÇ

Meyve
Sebze
Günlük

Hal



BELGELERİMİZ



İkitelli O.S.B. MUTSAN
(Mutfakçılar Sanayi Sitesi)
M7 Blok  No:19-21-23 
Başakşehir / İSTANBUL
www.guneslicatering.com
info@guneslicatering.com
0212 550 10 34


