
Derman Kebap Produktions AG, Dorf 13, 6147 Altbüron (LU)
T. +41 62 927 27 74 info@dermankebap.ch www.dermankebap.ch

DermanKebap
Produktions AG

TANITIM KATALOĞU



DermanKebap
Produktions AG

Size İyi Gelecek...



İÇ
İN

D
E

K
İL

E
R Merhaba Sevgili Dostlar! ................................................................................................................ 2

Hakkımızda ............................................................................................................................................... 4
Üretim Sürecimiz .................................................................................................................................. 4
Marka, yatırım ve sorumluluk gerektirir ............................................................................... 5
Prensiplerimiz ......................................................................................................................................... 6
Vizyonumuz .............................................................................................................................................. 6
İş Sürekliliği Politikamız ................................................................................................................... 7
Sosyal Uygunluk Standartları ..................................................................................................... 8
İnsan Kaynakları .................................................................................................................................... 9
İşe Alım Politikamız ............................................................................................................................. 9
Performans Değerlendirme ve Kariyer Sistemi ............................................................ 9
Çevre Koruma Politikamız ......................................................................................................... 10
Etik İhlal Yönetimi .............................................................................................................................  11
Bizi Tercih Edenler Anlatıyor .................................................................................................... 12
Ürün ve Fiyat Listemiz ..................................................................................................................  14
Deklarasyon .........................................................................................................................................  15
Ürünlerimiz ........................................................................................................................................... 16
Künye ........................................................................................................................................................ 22
İletişim Bilgileri ................................................................................................................................... 23



Merhaba Sevgili Dostlar!
DÖNER sektörünün öncü markası ve gıda 

sektöründeki yatırımcıların gözdesi Derman Kebap 
Produktions AG olarak, geride bıraktığımız 16 
başarılı yılın neticesinde İsviçre’nin en bilinen 
döner markası haline gelmenin haklı gururunu 
yaşamaktayız.

Kalite tesadüf değildir!
Müşterilerimize en kaliteli ürünleri sağlamak 

ve zamanında teslim etmek, ancak iyi planlanmış 
ve güçlü yatırımlarımız sayesinde olmaktadır.  
Bu süreç üretimde kullanılan ham maddelerin 
sertifikalı satıcılardan tedarik edilmesiyle başlayıp, 
modern üretim tesislerimizde işlenmesiyle devam 
etmekte olup güçlü lojistik altyapımız ile siz değerli 
müşterilerimize söz verdiğimiz gibi tam zamanında 
ulaştırılması ile tamamlanmaktadır.

İsviçre’deki dönerci sayısı 
her geçen gün artıyor

Günümüzde en popüler yiyeceklerin başında 
yer alan döner, gelecekte de en çok tercih 

edilen yiyecekler arasındaki yerini korumaya ve 
güçlendirmeye devam edecektir. Döneri tüketen 
kitleyi incelediğimiz zaman görüyoruz ki  
sosyo-kültürel ve yaş grubu fark etmeksizin her kitle 
tarafından sevilmekte, öncelikli olarak tüketilmekte 
ve talep edilmektedir. Bu noktadaki en güçlü kanıt 
ise halihazırda hizmet veren dönercilerin her 
daim yoğun ve kalabalık olmasıdır. Ayrıca arz talep 
dengesinin sağlanması yönünde her geçen gün yeni 
döner restaurantlar açılmaya devam etmektedir. 
Elbette unutulmamalıdır ki, döneri bu kadar popüler 
yapan unsurların başında tüketicide yarattığı lezzet 
tatmini ve her saat diliminde rahatlıkla tüketilebilen 
bir besin olmasıdır.

Marka; güvenin teminatıdır 
Özellikle gıda sektöründe güven unsuru 

tüketicinin en belirleyici tercih nedenidir. 
Günümüzde, hayatın yoğun temposu göz önüne 
alındığında görüyoruz ki tüketicilerin kullanacakları 
her ürünü araştırmaya zamanı yok, fakat diğer 
taraftan da ihtiyaç duyduğu her ürün için ödediği 
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paranın tam karşılığını almak istiyor, 
o halde tüketici tercihlerini neye göre 
yapıyor olabilir? İşte bu sorunun tam 
karşılığına bakıldığında ortaya çıkan 
tek bir sonuç var; Marka bilinirliği ve 
bunun tüketiciler üzerindeki satın alma 
etkisi. Peki tüketici nezdinde marka 
neden bu kadar önemli? Çünkü tüketici 
biliyor ki marka olmak; planlama, 
yatırım, süreklilik ve güçlü sermaye 
gerektirir. Biz de tam olarak bu bilinç ve 
hassasiyetle hareket ederek, Derman 
Kebap Produktions AG markasının hak 
ettiği tüm yatırımları hem bugün hem de 
gelecek için yapmaya devam ediyoruz.

Her şeyin başı sağlık
Günümüzde aldığımız ve tükettiğimiz 

her ürüne “Acaba sağlıklı mı?” diye 
bakıyoruz. Hal böyle olunca, her şeyin 
başı “sağlık” oldu. Bu durum tabii ki 
içinde bulunduğumuz gıda sektörünün 
en önemli unsuru ve olmazsa olmazıdır. 
Elbette ki sektörümüzün global belli  
birtakım standartlarına, bu sektörün 

tüm aktörleri uymak zorundadır. Ancak 
bu bilinen standartların bizim için yeterli 
olmadığını düşünüyor ve daha fazlası 
için çalışıyoruz. İşte tam da bu nedenle 
tüm ürünlerimiz için bilinen hijyen 
standartlarının üstünde Derman Kebap 
hijyen standartları garantisi veriyoruz.

Olmazsa olmazlarımız;
• Hijyen
• Kalite
• Lezzet
• Güçlü lojistik
• Süreklilik
• Güven
• Ve tüm bunların neticesi olarak 

“Kalıcı Müşteri Memnuniyeti”

Değerli dostlar!
Sözlerimi burada noktalarken 

hepinize işlerinizde kolaylıklar diliyor ve 
sizleri Derman Kebap Produktions AG ile 
iş birliği yapmanın güven ve konforunu 
yaşamaya davet ediyorum.

Sevgiyle kalın…

Derman Kebap Produktions AG – CEOAli Derman Sezer
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2004 yılında İsviçre Altbüron’da Global GmbH adıyla aile şirketi olarak 
başladığımız yolculuğumuza yaptığımız güçlü yatırımlar neticesinde, 
kurumsallaşarak 2007 yılı itibarıyla Derman Kebap Produktions AG olarak 
devam etmekteyiz.  Bundan 16 yıl önce çıktığımız bu başarılarla dolu 
yolculuğumuzda, sektörümüzde hizmet veren firma sayısı sadece beş adet 
iken şu anda yirminin üzerine çıkmış durumdadır. Rekabetin her geçen gün 
arttığı sektörümüzde beş milyon Frank’ı aşan ve devam eden yatırımlarımız 
neticesinde Derman Kebap Produktions AG sektörün öncü markası olmaya ve 
liderlik yarışındaki yerini güçlendirmeye devam etmektedir.

İSVİÇRE’NİN en güvenilir ve en büyük et kesimhanesi 
olan Bell Food Group’tan tedarik etmiş olduğumuz hijyen 
ve sağlık sertifikalı kemiksiz %100 dana, sığır ve tavuk 
etleri -18 derecelik soğuk zincir bozulmadan fabrikamıza 
ulaşıyor, ekiplerimizce araçların soğuk hava dereceleri ve 
etler kontrol ediliyor, teslimatı yapan araçların plakaları 
kaydedilerek ve kendi soğuk hava depolarımıza alınıyor. 
Ürünlerimiz; aylık 150 ton üretim kapasitesine sahip 
modern teknoloji ile donatılmış 1500 m2 alana kurulu 

tesisimizde el değmeden ve yüksek hijyen standartlarıyla 
üretiliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak 
denetlenen ve her denetimde 6 üzerinden 6 tam puan 
alan tüm ürünlerimiz; ürün içeriği, özellikleri, üretim izin 
bilgileri ve adres bilgilerimizin de bulunduğu Derman 
Produktions AG için özel olarak tasarlanmış ambalajlarda, 
İsviçre genelinde 100’ü aşkın seçkin restaurant ve Imbisse 
soğuk zincir bozulmadan -18 derecelik soğuk hava deposu 
özellikli kendimize ait araçlarla sevk ediliyor.

HAKKIMIZDA

ÜRETİM SÜRECİMİZ
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2004 yılında başlayan 
markalaşma serüvenimiz 
esnasında harcadığımız her 
Frank karşılığında mutlu 
bir müşteri ve bir kalp 
kazandık, şimdi geriye dönüp 
baktığımızda görüyoruz 
ki 16 yılda milyonlarca 
kalp kazanmışız ve bunun 
haklı gururunu yaşıyoruz. 
Günümüz dünyasında sadece 
markalaşabilen firmaların 
ayakta kalabildiğinin 
bilincindeyiz. Çünkü 
müşteriler için güven esastır 

ve ödedikleri paranın tam 
karşılığını almak isterler. Bu 
haklı taleplerinin de ancak 
işini ciddiyetle yapan, tüm 
yasal düzenlemelere riayet 
eden, firmasına yatırım yapan, 
rekabetçi, işini önemseyen 
ve bu bilinçle hareket eden 
vizyon sahibi markalar 
tarafından karşılanabileceğini 
bilmektedirler. Derman Kebap 
Produktions AG olarak bu 
sorumlulukla hareket ediyor 
ve güçlü yatırımımıza hız 
kesmeden devam ediyoruz.

Marka,
yatırım ve 
sorumluluk
gerektirir

Bakış Açımız
Yüksek kalite standartlarını 
korumak ve yatırımlarımızın 
sürekliliğini sağlayarak, her 
daim tercih edilen kusursuz 
bir marka olmak.



• Güvenilir ve yenilikçi  
bir marka olmak

• Yüksek müşteri 
memnuniyetinin 
kalıcılığını sağlamak

• Sektörümüzde ihtiyaç 
duyulan ürünleri 
kusursuz olarak üretmek

• Yenilikçi politikalarımız 
ile müşterilerimiz, 
çalışanlarımız ve iş ortakları 
için hayatı kolaylaştırmak

• Sunduğumuz avantajlar 
ile tüm paydaşlarımız 
tarafından tercih edilir 
olmak

• Güçlü yatırımlarımız 
ile rekabet koşullarını 
farklılaştırarak sektörel 
kaliteyi artırmak

• Hijyen
• Kalite
• Lezzet
• Güçlü lojistik

• Süreklilik
• Dürüstlük
• Güven
• Kalıcı müşteri 
   memnuniyeti

Prensiplerimiz Vizyonumuz



BEKLENMEYEN durumlarda 
kritik iş süreçlerinin ve 
hizmetlerin sürekliliğinin 
sağlanması ve tüm iş akışının 
planlanan süreler içinde normal 
çalışma düzeninde yürümesine 
yönelik planlarımız hazırlanmış 
ve uygulamaya alınmıştır.

İş sürekliliği yönetim 
politikamızın temel amacı; 
beklenmeyen herhangi bir 
durum oluşması halinde iş etki 
analizi ile tespit edilmiş kritik 
süreçleri ve varlıkları önceden 
belirlenmiş minimum sürelerde 
işlevsel hale getirmektir. Bu amaç 
doğrultusunda ilk müdahale ve 
kurtarma stratejileri aşağıdaki 
maddeleri temel almaktadır.

• Personeli korumak ve 
öncelikle can güvenliğini sağlamak

• Beklenmeyen durumun 
tehdit ve risk değerlendirmesini 
yapmak

• Risk senaryolarına göre etkilenen 
süreç, bileşen ve varlıkları tanımlamak

• Müdahale hızını artırmak ve etkin 
karar sürecini uygulamak

• Süreçleri ve işleyişi; koşulların el 
verdiği en kısa sürede tekrar aktif etmek

• İç ve dış iletişimi ayrıca medya ile 
iletişim sürecini yönetmek

• Derman Kebap Produktions AG marka 
değeri ve şirket itibarına zarar verecek 
riskleri yönetmek

• Paydaşlar arası ilişkileri yönetmek
İş sürekliliği politikamız çerçevesinde 

hizmet devamlılığının sağlanması ve tüm 
servislerimizin planlanan sürelerde ve 
önceliklerde yürütülmesi için, tedarikçi 
firmaların kurum kültürüne dahil 
edilmesi, çalışanların farkındalığının 
artırılması ve çalışmalara katılımı için 
gerekli bilgilendirme ve eğitim çalışmaları 
yapılmaktadır.

Derman Kebap Produktions AG 
üst yönetimi, sürekli hizmet akışını ve 
iyileştirilmesini taahhüt eder.

DERMAN KEBAP PRODUKTIONS AG 07

İş Sürekliliği PolitikamızVizyonumuz



SOSYAL uygunluk standartları, temel 
ilke ve değerlerimize dayanan, takım 
çalışması ruhuna uygun standartları 
içerir. Bu standartlar; Derman 
Kebap Produktions AG’nin üzerine 
düşen her türlü sorumluluğu yerine 
getireceğinin açıkça taahhüdü olup 
tüm çalışanlarımızla, paydaşlarımızla 
ve iş ortaklarımızla paylaşılmak 
üzere hazırlanmıştır. Hedefimiz, 
sosyal uygunluk standartlarını 
şirket kültürü haline getirmektir. Bu 
nedenle bu standartlar oluşturulmuş 
ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu 
standartlar; hizmet kalitemizin 

sürekliliğini sağlamak, çalışanlarımızın 
kanuni haklarını gözetmek, iş sağlığı 
ve güvenliği kurallarına uymak, 
çevreye duyarlı olmak, çalışanlarla 
şeffaf iletişim sağlamak ve tüm 
paydaşlarımızın hak ve hukukunu 
korumak için uygulanmaktadır. Bu 
standartlar kapsamında, tüm endişe ve 
kaygılardan uzak bir şekilde her türlü 
görüş, istek, tavsiye ve önerilerinizi 
bizimle açık bir şekilde paylaşabilirsiniz. 
Tüm bu paylaşımlar üst yönetimimiz 
tarafından değerlendirilir ve 
iyileştirilmeye açık alanlar için gerekli 
düzenlemeler yapılır.

• Gönüllü ve  
   istekli çalışma
• Eşitlik
• Dürüstlük ve  
   etik iş davranışı
• Sağlık ve  
   güvenlik
• Paydaşlarla  
   bağlılık
• Sosyal haklar
• Disiplin
• Çevrenin  
   Korunması

Sosyal Uygunluk Standartları

Sosyal uygunluk 
standartları 
aşağıdaki 
bileşenleri 
kapsamaktadır:
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Tüm teknolojik ve teknik 
donanım yatırımlarımızın 
yanı sıra, müşterilerimize 
en kaliteli hizmeti 
sunabilmek için en önemli 
kaynağımızın çalışanlarımız 
olduğuna inanıyoruz.  
Kuruluşumuzdan bu yana 
omuz omuza çalıştığımız tüm 
arkadaşlarımızla birlikte, 
değişen ülke ve dünya 
koşullarının gerektirdiği yeni 
davranış ve hedefleri kurum 

kültürümüze dahil etmeyi 
önemsiyoruz.  İç iletişimi 
sürekli kılmak, çalışanlarımıza 
verdiğimiz değeri hissettirmek, 
şirket bağlılıklarını artırmak 
ve vizyonumuzu tüm şirket 
çalışanlarımızın vizyonu haline 
getirmek için; oryantasyon, 
hizmet içi eğitimler ve 
sosyal faaliyetleri rutinimiz 
olarak görüyoruz. Bu amaç 
doğrultusunda, sene içerisinde 
çeşitli toplantılar düzenliyoruz. 

YILLIK büyüme ve bütçe planlamamız 
doğrultusunda açık pozisyonlara istihdam 
sağlıyor ve en uygun adaylar ile yapılan 
mülakatlar neticesinde bünyemize 
dahil ediyoruz. Bu sürecin devamında 
oryantasyon, işbaşı ve teknik eğitimlerini 
tamamlayan her aday artık bir Derman 
Kebap Produktions AG çalışanı olmanın 
bilinci ile ailemizin bir parçası haline geliyor.

YETKİNLİK ve hedef bazlı uygulama 
esasına dayalı performans değerlendirme 
ve kariyer sistemindeki temel amacımız, 
her çalışanımıza yöneticileriyle birlikte 
hedef belirleme imkânı sağlamak. Yapılan 
performans görüşmeleriyle gelişim 
planlarını ortaya koymak, eğitim ihtiyacı gibi 
konuları belirleyerek tüm çalışanlarımızın 
hem kişisel hem de mesleki gelişimlerine 
katkıda bulunarak hizmetlerimizdeki 
sürekliliği kalıcı kılmak.

İnsan Kaynakları İşe Alım Politikamız

Performans 
Değerlendirme ve 
Kariyer Sistemi
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SEKTÖRÜMÜZDEKİ 16 yılı 
aşan deneyimimiz ile tüm 
faaliyetlerimizde sürdürülebilir 
ve yenilikçi bir gelişim sağlamayı 
amaçlıyoruz. Çevreyi korumak 
ve sürekliliğinin sağlanmasına 
yönelik çalışmalarımızı günden 
güne artırırken çevre politikamızın 
hayata geçirilmesi için aşağıdaki 
ilkeleri dikkate alarak uygulamaya 
özen gösteriyoruz.

• Çevreyle ilgili tüm ulusal ve 
uluslararası yasal düzenleme ve 
şartlara uyumlu olarak faaliyet 
göstermek için gerekli çalışmaları 
yapmaktayız.

• Şirket içi atıkları çevre 
koruma koşullarına uygun 
şekilde uzaklaştırıyor ve bu 
kapsamda çalışanlarımıza gerekli 
bilgilendirmeleri yaparak bilinçli 
davranılması yönünde çaba sarf 
ediyoruz.

• Ofislerimizde kullanılan 
kağıtları geri dönüşüme 
kazandırıyoruz, dijital dönüşüm 
ile kullanılan elektronik ortamlar 
sayesinde ise  
gereksiz kâğıt tüketimini 
engellemeye çalışıyoruz.

• Doğal kaynakların sonsuz 
olmadığının bilinci ile faaliyet 
gösterdiğimiz çevrede, çevrenin 
korunması için gerekli özeni 
gösteriyoruz.

• Üretim tesisimizde 
ve ofislerimizde kullanılan 
elektrik, su, kâğıt ve doğalgaz 
gibi kaynakların tüketiminde 
tasarrufa giderek, bu bağlamda 
teknolojik ve sistemsel altyapının 
oluşturulmasını sağlamaya özen 
gösteriyoruz.

• İş ortaklarımızın bu yöndeki 
çabalarını destekliyoruz. 

Çevre Koruma 
Politikamız
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ŞİRKETİMİZ bünyesindeki 
kayıpların ve suistimallerin 
önlenmesini sağlamak amacıyla 
oluşturduğumuz bu sistemdeki 
temel hedefimiz; müşterilerimizin, 
iş ortaklarımızın, çalışanlarımızın 
hakları ile marka değerimizin 
korunmasını sağlamaktır.

Etik ihlal yönetimi kapsamında 
şirket çalışanlarımız, iş ortaklarımız 
ve müşterilerimiz; Derman Kebap 
Produktions AG’nin marka değerine 
zarar verildiğini düşündüğü her 
konuda ayrıca iş etiği kurallarına 
aykırı tutum, davranış ve 
uygulamaları bizimle paylaşabilirler. 
Marka değerimizin korunması 
yönünde tarafımızla paylaşılacak 
etik ihlal yönetimi kapsamındaki 
her türlü bildirim, üst yönetimimiz 
tarafından değerlendirilmekte 
olup uygunsuzluğun giderilmesi 
için gizlilik esasına dayalı gerekli 
görülen tüm önlemler alınmaktadır.

Etik İhlal Yönetimi
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BİZİ TERCİH EDENLER ANLATIYOR

Biz dört aydan bu yana Derman Kebap ile çalışıyoruz. 
Mekanımızı açmadan önce döner sektöründeki üreticilere 
yönelik kapsamlı bir araştırma yaptık ve tavsiyeler 
neticesinde tercihimizi Derman Kebap Produktions AG’den 
yana kullandık. Bu tercihimizde tabii ki Ali Derman Sezer’in 
dürüstlüğü ve bizlere olan yaklaşımı da etkili oldu. Bir de 
kendimizi bir müşteriden çok Derman ailesinin bir üyesi gibi 
görüyoruz. Artık biliyoruz ki, bir ihtiyacımız olduğunda 24 saat 
ulaşabileceğimiz ve sorunlarımızı en kısa sürede çözebilecek 
birileri var. Umarım yıllarca birlikte çalışmaya devam ederiz.

Abbas & Aysel KAZAN

Döner sektöründeki en iyi firmalardan biri olan 
Derman Kebap Produktions AG ile 16 yıldan beri 
çalışıyoruz. Ve bu süre zarfında da herhangi bir 
problemle karşılaşmadık. Derman Kebap kalite, 
hijyen, servis ve güven faktörü nedeniyle bizim ilk 
tercihimiz olmayı sürdürecektir. Ayrıca firmanın 
sahibi Ali Derman Sezer, İsviçre’de sırtınızı 
dayayabileceğiniz ve en zor zamanlarınızda 
kapısını 
çalabileceğiniz 
birisi. Bugüne kadar 
bize verdiği bütün 
sözlerin arkasında 
durarak gönlümüzü 
kazanmış samimi bir 
insan. Bir de ailesine 
ve yakınlarına 
yedirmediği bir şeyi 
bir başkasına asla 
yedirmez. 

Bülent UYSAL

L’ANGOLINO |  Schulhausstrasse 5, 4900 Langenthal
BISTRO MARMOR
Hauptstrasse 87, 4702 Oensingen
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Her şeyden önce Derman Kebap Produktions 
AG’nin döneri çok bereketli. 15 yıldan beri 
Derman’la çalışıyor olmamın en büyük 
nedenlerinden biri; Dönerin çok az fire vermesi. 
Ayrıca kalite, hijyen ve servis harikulade. Herhangi 
bir isteğim veya ihtiyacım olduğunda firmaya 
hemen ulaşabiliyorum. Bir de siparişlerimiz tam 
zamanında geliyor ve her şey saat gibi işliyor. 
Bunlara ek olarak, Ali Derman Sezer’in dürüstlüğü 
ve güvenilir kişiliği de tercihimizde oldukça etkili 
oldu. Ticarette en büyük sermaye dürüstlüktür ve 
Ali de bunun en güzel örneğidir. 

Süleyman ONAT

Derman Kebap Produktions AG ile 2004’ten beri 
çalışıyorum. Zannımca bir firma ile bu kadar uzun 
süre çalışıyor olmak her şeyi açıklıyor. Kaliteden 
asla taviz vermeyen Derman Kebap, çıtayı hep 
bir adım öteye taşıyarak fark yarattı. Bu farkı da, 
“Damağımızda Derman Kebap tadı kaldı” diyen 
müşterilerimizden duyuyoruz. Ali Derman Sezer’e de 
her şey için çok teşekkür ediyorum. Çünkü bir isteğim 
olduğunda nedenine, zamanına ve nerede olduğuma 
bakmaksızın koşarak geldi. Kalite, lezzet ve servisiyle 
dört dörtlük bir hizmet sunan Derman Kebap’la 
kurduğumuz bağ ve güzel ilişkinin önümüzdeki 
yıllarda da aksamadan devam edeceğine inanıyorum. 

Amir SINANI

CHEZ ALI BABA KEBAB PIZZERIA
Rue des Annonciades 19, 2900 Porrentruy

CITY GRILL
Bahnhofplatz 9, 8400 Winterthur
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ÜRÜN VE FİYAT LİSTEMİZ
ÜRÜN KODU ÜRÜN İSMİ ÜRÜN İÇERİĞİ ÜRÜN FİYATI

150

201

350

401

500

550

600

650

-

-

-

-

-

-

Döner Kebap            

Döner Kebap        

Döner Kebap         

Döner Kebap         

Dana % 100                                            

Dana % 50 + Kuzu % 50                        

Tavuk % 100                                           

Dana % 50 + Tavuk % 50                    

Tavuk Pepito                                           

Sığır Kıyma                                            

Tavuk Göğsü                                           

Falafel (Vejetaryen)                                

Sığır Hamburger % 100

Samurai Sos 1 Karton

Dana Eti / Sığır Eti / Tavuk Eti

Dana Eti / Sığır Eti / Tavuk Eti

Dana Eti / Sığır Eti / Tavuk Eti

Dana Eti / Sığır Eti / Tavuk Eti

-

-

-

-

-

-

-

-

113g x 50 Adet

3 x 2750 L

Fr. 10.- kg

Fr. 10.- kg

Fr. 10.- kg

Fr. 11.- kg

Fr. 16.- kg

Fr. 14.- kg

Fr. 10.- kg

Fr. 13.- kg

Fr. 10.- kg

Fr. 11.- kg

Fr. 8.50.- kg

Fr. 10.- kg                

Fr. 90.- 

Fr. 90.-



Bu ülkelerde kümes hayvanlarının etleri 
antibiyotik ve başka antimikrobiyal verim artırıcı 
katkı maddeleri kullanılarak üretilmiş olabilir.

*Antimikrobiyal verim artırıcı katkı 
maddelerinin (AML) kullanımına izin 
verilen ülkeler için deklarasyon metni:

D
E

K
L

A
R

A
S

Y
O

N Et deklarasyonu ile ilgili müşteri bilgilendirmesi 
Derman Kebap Produktions AG hizmet servisi

DİKKAT!

Üretim  
ürünlerini  

en az -18° C derecede derin dondurulmuş olarak depolayınız. Çözüldükten sonra tekrar dondurmayınız.

ET TÜRLERİ VE MENŞE ÜLKELERİ

Dana eti 
İsviçre

Sığır eti 
İsviçre

Tavuk eti 
Brezilya*



DANA YAPRAK DÖNER KIYMA DÖNER TAVUK DÖNER

Fr. 16.- kg Fr. 10.- kg Fr. 10.- kg

Ü
R

Ü
N

L
E

R
İM

İZ



Tavuk Pepito Sığır Kıyma Tavuk Göğsü Fr. 10.- kg Fr. 11.- kg Fr. 8.50.- kg

Falafel Vejetaryen1 Karton 3 x 2750 L

Samurai Sos 
Fr. 90.-

TAVUK DÖNER
% 100 113g x 50 Adet

 Sığır Hamburger  
Fr. 10.- kgFr. 90.-



DermanKebap
Produktions AG
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Merkezi Altbüron’da bulunan Derman Kebap Produktions AG 
“Et veya Balık İşleme” işkolunda çalışmakta ve faal durumdadır.

Şirketin Yönetimi olarak tek bir faal kişi kayıtlıdır. 
Şirket 17.07.2007 tarihinde kurulmuştur.

Şirketin en son ticaret sicili değişikliği 25.02.2015 tarihinde gerçekleşmiştir. 
Sicilde SHAB ilanları başlığı altında tüm değişiklikleri bulabilirsiniz.

Şirket Kimlik Kodu: 
CHE-113.737.234.

KDV Kimlik No: 
674 665

KÜNYE



İLETİŞİM BİLGİLERİ

T. +41 62 927 27 74 M. +41 76 388 42 03

Derman Kebap Produktions AG        Dorf 13, 6147 Altbüron (LU)

info@dermankebap.ch www.dermankebap.ch

Navigasyon 
ile gitmek 
için lütfen 
karekodu 
okutun...




