Köşebaşı, bu yaz da Reina’da misafirlerini ağırlamaya devam
ediyor.
KÖŞEBAŞI 2008 YAZ SEZONUNDA DA REINA’DA
Kebabın hafif ve modern sunumu ile yemek kültüründe bir devrim yaratan
Köşebaşı, 2008 yaz sezonunda da Reina’da yerli ve yabancı misafirlerini
ağırlamaya devam ediyor. Reina’nın açıldığı ilk günden bu yana adeta
mekânın demirbaşı olarak hizmet veren Köşebaşı, bu sezonun da
vazgeçilmezleri arasında yerini aldı.
Kebapseverlere en iyiyi sunmayı ilke edinen Köşebaşı’nın hafif mönüsünde
yer alan ekmek ve pide çeşitleri yaz sezonunda tam size göre. Taş fırında
özel olarak pişirilen ayranlı, tam tahıllı ve kepekli ekmek çeşitlerinin yanı
sıra; sebzeli ve kepekli pideleri de hem lezzetli, hem hafif. Köşebaşı’nın
Reina mönüsünde ayrıca; birbirinden lezzetli kebaplar, mönüye bu sezon
eklenen döner, özenle hazırlanan mezeler, salatalar ve tatlılar da sizler
için...
Kebap keyfini eşsiz boğaz manzarası ve Köşebaşı kalitesiyle birleştirmek
isteyenler beklediklerinin de ötesinde bir keyfi Reina Köşebaşı’nda
yaşayacaklar.
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KÖŞEBAŞI:
Dünyanın önde gelen rehberlerinden Zagat tarafından “kaçırılmaz,”
“modern,” ve “yerel favori” olarak tanımlanan, Conde Nast Traveler’ın
dünyanın en iyi 50 restoranı arasında gösterdiği Köşebaşı, Time Dergisi
ve Cool Restaurants tarafından da "İstanbul’un en iyi kebap restoranı"
seçilerek, ödüllendirilmiştir.
1995’te Levent’te açtığı ilk şubesinde;kebabın, modern sunumu ile yemek
kültüründe bir devrim yaratan Köşebaşı’nın lezzet zinciri her geçen gün
daha da büyümektedir. Felsefesi;samimiyet, sadelik ve lezzet olarak
özetlenebilen ve bugüne dek prensiplerinden ve kalitesinden ödün
vermeyen Köşebaşı’nın lezzet zincirinde; İstanbul’da Levent, Fenerbahçe,
Nişantaşı, Beylikdüzü ve yaz sezonunda da Reina yer almaktadır. Ankara,
İzmir ve Denizli şubeleri ile İstanbul dışındaki müşterilerine de hizmet
veren Köşebaşı ayrıca; “Köşebaşı Express” konseptiyle;Maslak, Ataşehir,
Kavacık ve Cepa’da eşsiz tatlarını hızlı servisle misafirlerine sunmaktadır.
Üç kıtada toplam on dört şube ile hizmet veren ve ismi ülke sınırlarını
aşarak, bir dünya markası olan Köşebaşı, bugüne kadar Donna Karan,
Sting, Esther Canadas, Gorbaçov, Chelsea Clinton, Uma Thurman, Warren
Beatty, Jack Nicholson ve Bernie Ecclestone gibi pek çok ünlü ismi
ağırlamıştır.

