Köşebaşı Brezilya’daki yeni şubesinin açılışında, Başbakan’ı
ağırladı. Çok sayıda bakanın da katıldığı açılışta Erdoğan, ünlü
restoran zincirinin yurtdışı yatırımları hakkında bilgi aldı.

KÖŞEBAŞI’NIN BREZİLYA ŞUBESİNİN AÇILIŞINA BAŞBAKAN
ERDOĞAN’DAN SÜRPRİZ ZİYARET
Klasikleşen lezzetleri ile kebapseverlerin gönlünde taht kuran Köşebaşı,
lezzet zincirine son halkasını yine Brezilya’da ekledi.. 2007 yılında açtığı ilk
şubesi ile büyük başarı yakalayan ünlü restoran zinciri, yeni şubesini de
görkemli bir davetle Sao Paulo’da hizmete açtı. Brezilya’nın önde gelen
isimlerinin konuk olduğu bu çok özel akşamda, sürpriz bir de isim vardı.
Latin Amerika gezisi kapsamında Brezilya’da bulunan Başbakanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan, Köşebaşı’nın açılışına katılarak, herkesi şaşırttı.
Aralarında Binali Yıldırım, Taner Yıldız, Ahmet Davutoğlu, Cemil Çiçek,
Zafer Cağlayan gibi çok sayıda bakan ve iş adamlarından oluşan büyük bir
grup da açılışta, ülkenin tek Türk restoranı olan Köşebaşı’na destek verdi.
Köşebaşı’nın ortaklarından Ali Akkaş “Sayın Başbakanımızın açılışımıza
sürpriz şekilde gelmesi ve mekânımızı desteklemesi bizi onurlandırmıştır
ve bize büyük mutluluk vermiştir” dedi…
BAŞBAKAN YEMEKLERİN ÖZELLİKLE ACISIZ OLMASINI İSTEDİ
Brezilya’daki yoğun temaslarının ardından Köşebaşı’na gelen Başbakan ve
heyetine, Hasan Usta’nın hazırladığı birbirinden lezzetli yemekler ikram
edildi. Patlıcan salata, soslu patlıcan, humus gibi gönüllerde taht kuran
mezeler, balon ekmek eşliğinde masaya gelirken, Gavurdagi ve Toros
salataları da unutulmadı. Geleneksel fındık lahmacun ve fındık peynirli
pide her zamanki gibi çok beğenildi. İçecek olarak taze el yapımı ayran
tercih edilirken, klasikleşen Köşebasi lezzetlerinden biri olan çöp şiş ise ara
sıcak olarak masada yerini aldı. Ana yemek olarak Köşebaşı Kebap,
terbiyeli şiş, pirzola ve pideli şaşlık servis edildi. Köşebaşı’nın meşhur
künefesi ise konuklardan tam not aldı. Başbakan kendisi için hazırlanan
yemeklerin acısız olmasını özellikle istedi.
Başbakan yemekte Köşebaşı’nın ortağı Ali Akkaş ve Brezilyalı ortak
Souheil Salloum’dan 15. yılında üç kıtada 16 şube ile hizmet veren
Köşebaşı’nın yurtdışı yatırımları konusunda bilgi aldı. Mekandan ve
karşılamadan oldukça memnun olan grup, mekandan oldukça hoşnut bir
şekilde ayrılırken, Başbakan’ın neşeli ve sıcak hali gözlerden kaçmadı.
Günün yorgunluğunu Köşebaşı’nın klasikleşen lezzetleri ile atan Erdoğan,
herkese teşekkür ederek restorandan ayrıldı.
Yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında da başarılara imza atan ve ülkemizin ve
Türk mutfağının tanıtımına büyük katkı sağlayan Köşebaşı, emin ve
sağlam adımlarla büyümeye devam edecek.

