BAHARLA GELEN ÖZEL LEZZETLER

LE PAIN QUOTIDIEN’de
Doğal ve sağlıklı lezzetlerin adresi Le Pain Quotidien, menüsünü bahara özel
tatlarla yeniledi. Taptaze, doğal lezzetleri sıcacık atmosferinde buluşturan Le
Pain Quotidien, yepyeni menüsünde öğlen ve akşam yemekleri için sağlıklı
ve hafif seçenekler öneriyor.
Enginarlı hafif lezzetler
Havuç, patates ve börülce ile servis edilen sezonun vazgeçilmez sebzesi
enginar, hafif bir zeytinyağlı olarak ister ana yemek ister başlangıç olarak
sunuluyor. Baharın gelişini simgeleyen enginar, menünün diğer
seçeneklerinde; fırınlanarak Akdeniz yeşillikleri, turp, havuç ve kuru
domatesle graten salatada, parmesan ve hardal sos ile ızgara sebze
salatasında buluşuyor. Hem doyurucu hem Omega 3 zengini levrek
buğulama ise mantar, sebzeler ve domates sosu eşliğinde enginarla servis
ediliyor.
Le Pain Quotidien’in spesiyali reyhanlı limonata yemeklerinize en doğal
içecek olarak eşlik ediyor. Yemek sonrası ya da ara öğün olarak tercih
edilebilecek chia parfe ise granola ve mevsim meyveleriyle sunularak hem
göze hem mideye hitap ediyor.
Bahara özel leziz seçenekler Le Pain Quotidien’de sizleri bekliyor.
www.lepainquotidien.com.tr
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
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Le Pain Quotidien hakkında;

Le Pain Quotidien markası 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.
Coumont sadece ekmek üretmekle kalmadı, özel ve lezzetli ekmekleri ile birlikte sunabileceği
çorba, salata ve tartine servisine de başladı. Daha sonra bir sokak pazarından uzun ahşap bir masa
alarak 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 ve en son
Buyaka’da açtığı mağazaları ile bugün toplam 4 mağazasında misafirlerini ağırlamaya devam
etmektedir.
Basın İletişimi İçin:
Golin İstanbul İletişim Danışmanlığı
Işıl Alakuş Kavaklı
0533 296 6110
ikavakli@golin.com
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