
 

Elma Stop Cafe  

Elma Catering 13 yıllık catering deneyimi ve hizmet sektörde edindiği bilgi ve birikimini İstanbul Park Oto Pazarı
içerisinde yapılanan Elma Stop Cafe’ye taşımanın heyecanını yaşamaktadır. 

İPOP’a özel düzenlenen, 50 Kişilik oturma kapasitesine sahip ve leziz cafe ikramları ve profesyonel servis anlayış
ile 2.El otomobil almak ve satmak isteyen tüm misafirlerini büyük bir keyifle ağırlayacaktır. 

Elma Catering Hakkında 

Elma’nın sihiri; kişiye özel ilgi ve servis anlayışı ile kurumsal catering birikiminin birleşmesinden yaratılmıştır. 
Elmanın profesyonelliği; personel seçiminden, sıradan olmayan farklı tat ve sunumlar içerisinde ikram vermeyi 
hedef edinmesinden belirginleşir. Midi Cafe, ile başlayan ve uzun yıllar boyunca edinilen bilgi, tecrübe ve servis 
anlayışını, en ufak detayına kadar düşünülerek tasarlanmış ve inşa edilmiş 3500 m2 lik üretim tesisimizden, uzun 
yıllar otel eğitimi almış şef ve personel seçimimize ve sıradan olmayan her seferinde farklı tat ve sunumlar 
içerisinde ikram vermeyi hedef edinmesinde belirginleşir. 

Elma Catering 2002 yılında ticari hayatına başlamış olup, kurulduğu yıldan itibaren 13 yıllık süreçte istikrarlı bir 
şekilde büyümekte, istihdam yaratmakta ve yaptığı yatırımlar ile hizmet kalitesinden ödün vermeden, kapasitesini 
her yıl daha da genişleterek, sektör liderleri arasında yerini almaktadır. Elma, kendisinden talep edilen Türkiye 
sınırları içinde ve hatta komşu ülkelerde her noktada hizmet sunmaktadır. Seyyar mutfakları ile çok uzak noktalard
dahi aynı kalitede hizmet vermektedir. Ayrıca İstanbul’da birçok seçkin nokta, kurum ve kuruluş “elma”dan hizme
almaktadır.  

Elma Catering, Türkiye’nin hizmet kapasitesi bakımından en büyük “catering” firmalarının başında 
gelmektedir. Aynı anda 25 farklı noktada servis verebildiği gibi 7000 kişiye aynı anda hizmet verebilme 
kapasitesine sahiptir..  
 
 
Kalite ve Gıda Güvenliği Belgelerimiz 
 
İSO Sertifikaları 
İşletme Kayıt Belgesi 
Marka Tescil Belgesi 
 



     

 



 

 

Elma Catering’in Sunduğu Hizmetler 

 
Şirket Toplantıları – Şirket Kokteylleri – Şirket Piknikleri 
Coffee Break  
Kokteyl Prolonge  - Açık Büfe 
Brunch – Kahvaltı  
Finger Food – Party İkramları  
Tekne İkramları 
Out Door Aktiviteleri 
Kongre ve Fuar Hizmetleri 
Konsept ve Tasarım İkramlar 
Düğün Organizasyonları –  Ev Davetleri 
 
 
 

www.elmacatering.com 
 
 

Elma Catering’i tercih ettiğiniz ve güvendiğiniz için teşekkür ederiz. 
 
 

 
 



 

 

 

 



 

 

 




