Yurtdışında 6. Şubesini açarak, toplam 20 şubeye ulaşan Köşebaşı; Atina, Sao Paulo, Bahreyn, Dubai
JBR ve Dubai Mirdif’ten sonra şimdi de Amsterdam’da…

KÖŞEBAŞI KITALARARASI BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
Köşebaşı, Avrupa’nın en güzel ve turistik şehirlerinden biri olan Amsterdam’da, 19. yüzyıldan
kalma tarihi bir binada hizmet veriyor.
Modern sunumu ve lezzeti ile bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Köşebaşı,
restoran zincirine son halkayı da Amsterdam’da ekledi. Böylelikle farklı kıtalarda 20 şubeye ulaşmış olan
Köşebaşı, klasikleşen lezzetlerini tüm dünya ile paylaşmaya ve Türk mutfağını başarıyla temsil etmeye
devam ediyor.
Adını Amstel Nehri’nden alan ünlü Amsteldijk Caddesi üzerinde, 19.yüzyıldan kalma tarihi bir binada
hizmet veren Köşebaşı, tarihi dokusu ile de büyük ilgi görüyor. Şehrin en meşhur su kanallarından birine
cephesi bulunan mekanın yer aldığı 'De Pijp' Bölgesi, Amsterdam'ın en kozmopolit ve en önemli
yerleşim yerlerinden birisi olarak biliniyor. Yemeklerinin yanı sıra, kültürümüzü de tanıtacak olan
Köşebaşı, ocakbaşı konsepti ile de kısa sürede Hollandalıların gönlünü fethetti. Görsel olduğu kadar
lezzette de büyük ayrıcalık yaratan ocakbaşı; kırık seramiklerden, yamalardan, karma çinilerden, renkli
camlardan oluşturulmuş bir kompozisyon ile Türk kültürünü en iyi şekilde yansıtıyor.
Ocakbaşından çıkan üzerinde buharıyla servis edilen tatların yanı sıra;Köşebaşı’nın klasikleri olan
mezeler, salatalar ve kebap çeşitleri de mönüde sunuluyor. Yemek kültüründe yeniliklere açıklığı ile
bilinen Hollandalılar, kısa sürede mekanın müdavimi olurken, Hollanda basınında Köşebaşı ile ilgili övgü
dolu haberler de birbiri ardına yer alıyor.
Lezzet zincirinin halkaları İstanbul'da; Levent, Nişantaşı, Bağdat Caddesi, Ataşehir, Beylikdüzü ve yaz
sezonunda Reina. Ankara, İzmir ve Afyon şubeleriyle İstanbul dışındaki müşterilerine hizmet veren
Köşebaşı ayrıca;express hızlı servis konseptiyle Maslak, Cepa ve Gordion'da da eşsiz tatlarını
misafirlerine sunuyor. Köşebaşı; Atina, Sao Paulo, Bahreyn, Dubai JBR ve Dubai Mirdif şubeleriyle de
adını ülke sınırları dışına taşıyor.
1995 yılında yemek kültüründe bir devrim yaratarak Levent’te ilk restoranını açan Köşebaşı,
standartlarını ve kalitesini koruyarak, önceden ünüyle ulaştığı dünyaya, yeni şubeleriyle açılmaya
devam ediyor.
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