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Doğanın sunduğu en iyi malzemelerle kutsanmış ve gastronomi tutkusu ile beslenmiş 

mükemmel bir dondurma. Mövenpick dondurmanın her bir tadına, özenle seçilmiş 

dünyanın en kaliteli malzemeleri eşlik eder. 

Gurmeleri mest eden mutfak sanatının ilham kaynağı...

The Art of Swiss Ice Cream
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MÖVENPICK  ICE CREAM

Mövenpick Dondurmaları, yaradılış ilhamını 1960’ların başında İsviçre restoranlarını kasıp kavuran 
mutfakta mükemmeliyeti yaratma vizyonuna borçludur.
 
“Mükemmeliyete” ulaşmak için çalışan restoran şefleri bu süreçte, dondurmayı da bir gastronomi 
şaheserine dönüştürdüler. Bu geleneği günümüze taşıyan, gusto sahibi dondurma ustalarımız yaptıkları 
çalışmalara gastronomi tutkusuyla devam ederek, Mövenpick Dondurmaları’nı diğer dondurmalardan ayrı 
bir yerde konumlandırdılar.
 
Dondurmalarımızın içeriğinde dünyada en iyi yetiştirildiği yerlerden, özenle seçilen malzemeler kullanılır. 
Mövenpick Dondurmaları için doğanın sunduğu en iyi malzemeleri özenle seçip kullanıyor olmak, 
vazgeçilmesi söz konusu olmayan temel bir ilkedir. Bu ilke doğrultusunda vanilya Madagaskar’dan, kakao 
Venezuela’dan, ceviz Çin’den ve fındık Türkiye’den tedarik edilir.
 
Mövenpick Dondurmaları ile hazırlanan sıradışı tariflerin oluşturulmasında İsviçre mükemmeliyetçiliğine 
büyük bir tutku ile bağlı kalınır. Dondurmanın pürüzsüz kremamsı dokusunun, yüzeyinde oluşan zarif 
dalgaların, hiçbir yapay renklendirici veya tatlandırıcı kullanılmadan, meyvelerin özünden ve 
parçacıklarından gelen eşsiz lezzetin yaratılması bu mükemmeliyetçilik anlayışı ile sağlanır.
 
Mövenpick Dondurmaları olarak “Ice Dream” konsepti etrafında, menülerinde Mövenpick Dondurmaları ile 
servis edilen yaratıcı kup ve tatlı tariflerinin başrolde olduğu ev dışı tüketim noktalarını işimizin 
merkezine yerleştiriyor ve dondurmanın bundan daha iyi sunulamayacağına inanıyoruz!



Gastronomi Tutkusu
 

Mövenpick dondurma için gastronomi tutkusu markanın en önemli ilham kaynağıdır. 

Bu tutkuyu ortaya çıkaran üç unsurun her biri, Mövenpick dondurmayı yaratmak ve 

onun keyfini yaşatmak için aynı derecede önceliklidir. 
 
 

Malzemelerin seçimi
Farklı lezzetlerin yoğun bir tat ile yaratılması için en iyi malzemelerin seçilmesi çok 

önemlidir. Yeni bir tarifin geliştirilmesi her zaman en mükemmel malzemelerin arayışı 

ile başlar. Bu malzemelerin dünyada en iyi yetiştirildiği yerlere ulaşılmasıyla devam 

eder ve buradaki tedarikçilerimizle güçlü iş birlikleri gerçekleştirilir.
 
 

Mükemmel dondurmanın yaratılmasında dondurma 
ustalarımızın özgün deneyimi ve bilgisi  
Sütün işlenmesi ve krema üretimi konularında İsviçre uzmanlığı uzun bir tarihsel 

geçmişe dayanmaktadır ve dünyaca ünlüdür. Mövenpick dondurmanın yumuşak ve 

zarif dokusu, İsviçre kremasının ve dünyanın farklı bölgelerinden seçilen mükemmel 

malzemelerin birleşiminden doğar.
 
 

Dondurma sunum sanatı
Gastronomi deneyimi her zaman kusursuz bir sunumla başlar. Her bir Mövenpick 

dondurma topu, kolay şekillendirilebilir özel dokusu sayesinde hünerli eller tarafından 

süslenerek iştah kabartan görsel bir şölen yaşatır. 





Doğanın sunduğu en iyi 
malzemeler
 

Hiçbir Mövenpick dondurması katkı maddesi veya renklendirici içermez. 
Dondurmalarımızın dokuları ve renkleri tamamen doğal malzemelerle bezenmiştir. 

Bu malzemeler kapsamlı araştırmaların sonucunda, dünyada en iyi yetiştiği 
yerlerden özenle seçilir. 
 

 
 

İsviçre mükemmeliyetçiliği
 

Mövenpick dondurmanın tarifindeki zarafeti meydana getirmek büyük bir özen ister. 

İsviçre kültüründe olduğu gibi, üretim sürecine çok fazla zaman harcanır ve 

detaylara önem verilir. 





DREAM
SWEET



Vanilya çekirdeğinin en değerli 
parçası vanilya tohumunu içeren 

premium vanilyalı dondurma.

Ceviz tutkunlarına... Özel karamelize 
cevizin, akçaağaç şurubuyla 

birlikteliğinden doğan doğal lezzet.

Geleneksel ve gerçek tatlar
İnsan doğasının en derin duygularına hitap eden lezzetler...
Mutfaktan yayılan vanilya kokusu…
Ocakta pişen taze çilek reçelinin tadı…
Mövenpick ile orijinal ve geleneksel lezzetlerin gerçek tadını keşfedin.

Ağzının tadını bilenler için müthiş bir 
zevk! Yumuşak ve zengin dondurma 
içerisinde tatlı ve kocaman karamel 

parçaları.

Nefis çilek parçalarıyla 
zenginleştirilmiş, yumuşak ve 

serinletici bir dondurma.

Karamelize edilmiş fındık parçaları 
ve özel kahve sosuyla 

zenginleştirilmiş, yumuşak espresso 
dondurması.

Kıtır kıtır fıstık parçalarının 
dondurmaya kattığı geleneksel ve 
zengin tat. Fıstıklı dondurmayı hiç 

böyle yemediniz!





Canlı ve hafif tatlar 

Mövenpick’in serinletici etkisini keşfedin; sıcak bir yaz 
gününde buz gibi bir bardak su içtiğinizi hissedin.
Bu canlandırıcı zevkin sırrı, onun doğal dengesinde.  

Yılın her zamanı sulu ve taze olan 
limon ve misket limonu 

turunçgillerinin, dondurmayla 
muhteşem birlikteliği.

Çarkıfelek meyveleri ve mangonun 
eşsiz düetiyle, kendinizi muhteşem 
bir yaz gününde egzotik bir adada 

hissedin.

İsviçre kremasını, frenk üzümü 
sorbenin kadifemsi dokusuyla 

buluşturan lezzet.

BLACKCURRANT & CREAM

Rengini tamamen orijinal ve doğal 
meyvelerden alan, enfes frambuaz ve 
serinletici çileklerin buluştuğu eşsiz 

sorbe.

Dondurma ile muz parçacıklı sorbeyi 
enfes bir uyumla bir araya getiren 

kremalı ve meyveli bir lezzet.

BANANA



ENDLESS 
DREAM



Zarifçe işlenmiş bir deneyim
Gerçek gurme deneyimi, kendinizi “en iyisi” ile şımartmanız demektir. 
Mövenpick’in enfes lezzetleri ile içinizdeki gastronomi tutkusunu
ortaya çıkarın.

Ferahlatıcı nane dondurmasının çıtır 
çıtır İsviçre çikolatası eşliğinde 

yarattığı karşı konulmaz bir lezzet.

İnce ince doğranmış İsviçre 
çikolatasının, dondurma içindeki 
çıtırdamasını hissedin. Çikolata 
tutkunları için gerçek çikolata 

lezzeti.



Dondurma işiniz için eksiksiz 
bir hizmet
 
Dondurma servis kalitenizi en üst seviyeye çıkartmak ve satışlarınızı artırmak istemez misiniz? 
Mövenpick, işiniz için gereken her şeyi size temin ediyor… Ürünler, dondurucular, tanıtım 
malzemeleri, kullanmaya hazır konseptler… 

Mövenpick uzmanınız her zaman yanınızda!

Yüksek kaliteli tanıtım malzemeleri
Güçlü görsellere sahip, farklı seçeneklerle size sunulan iletişim ekipmanları.

Her boyda ve her türlü alana konumlandırılabilir dondurma dolapları
Dondurmanın saklanması ve satışı için
en uygun dondurma dolap çözümlerini sunuyoruz.



Enfes tatlılar
Uygun maliyetle hazırlanmış yaratıcı tariflerimiz ve sunum 
tekniklerimiz ile müşterilerinizi kazanın.

Dondurma menülerinin zarafeti
Menülerimiz, kup tariflerimizin profesyonel resimleri ve zarif 
dizaynı ile müşterilerinizi ikna edecek.

Telefon : 0 212 332 20 40
Faks : 0 212 332 07 00
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