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HAKKIMIZDA

Günümüzde, özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanların zamanının çok kıymetli olması insanları yiyecek konusunda beklemeden 
karınlarını doyurmaya yöneltmiştir. Bunun neticesinde sandwich insanlar için vazgeçilmez bir yiyecek haline gelmiştir.
 
2006 yılında 25 metrekarelik bir alanda 2 personelle faaliyetlerine başlayan firmamız bugün Ümraniye’de 1000 metrekarelik bir 
alanda içerisinde soğuk hava depoları, tam otomatik paketleme makineleri, tam otomatik kesme dilimleme makineleriyle 
Türkiye genelinde müşterilerine hizmet vermektedir.

Sektörde hizmetin kalitesini yükseltmenin bilinçli bir kurumsallaşmadan geçtiğine inanan firmamız üretimin tüm aşamalarında 
büyük bir titizlikle çalışmaktadır. Ayrıca insan sağlığının önemini kalite politikası olarak benimseyen Sanpanino Sandwich in 
üretiminin her aşaması Gıda Mühendisleri tarafından kontrol edilmektedir.

Firmamız kendisi için özel olarak üretilmiş günlük ekmeği ve sektörde her biri marka haline gelen tedarikçi firmalardan almış 
olduğu hammaddelerini, modern üretim tesislerde işleyerek özel ambalajlı Sanpanino Sandwich’i hazır hale getirmekte ve 
yaygın satış noktalarında siz değerli müşterilerimizin hizmetine sunmaktadır.

Firmamız; insan ve çevre sağlığını ön planda tutan kalite politikası ile üretim yaparak Sanpanino Sandwich’i Türkiye ve dünya 
gıda platformunda en üst sıralara taşıma hedefi ile çalışmalara devam edecektir.



NEDEN SANPANİNO SANDWICH

• Sanpanino Sandwich; her zaman aynı standartlarda ve aynı kalitede üretilerek standart bir lezzet sunar.

• Sanpanino Sandwich; her zaman aynı gramajlarda üretilerek müşterinin verdiği ücretin karşılığını tam ve eksiksiz almasını sağlar.

• Sanpanino Sandwich; her zaman en üst düzeyde hijyen kontrolü sağlanan koşullarda üretilerek üretim ve tüketim 

aşamalarında riski minimum seviyede tutar.

• Sanpanino Sandwich; de her zaman kullanılan tüm gıda ürünleri ve gıda ile temas eden malzemeler periyodik olarak 

mikrobiyolojik, kimyasal ve fiziksel muayeneden geçerek işlenir.Üretici için yüksek kalite ve tüketici için maksimum sağlık 

şartlarını oluşturur.

• Sanpanino Sandwich satın alan kurumlar; öncelikle muhasebe, satın alma, otokontrol gibi birçok alanda avantaj sağlayarak 

diğer alan ve konulara daha çok zaman ayırabilir.

• Sanpanino Sandwich satın alan kurumlar ekipman arızası, personel eğitimi ve ayrıca satış alanında kullanılan örneğin galoş, 

bone, önlük, terlik gibi ürünlerin maliyetinden çok büyük tasarruf elde ederler.

• Sanpanino Sandwich; ürünleri üretim aşamasından itibaren tüketici noktasına kadar soğuk zincir otokontrolünde sevk ve 

muhafaza edilerek gıda zehirlenmelerinin önüne geçmek adına hem üretici hem tüketici için çok önemli koruma tedbiridir.

• Sanpanino Sandwich; Kaliteli hizmet, güvenilir marka, en önemlisi TSK Mevzuat, yönetmelik ve yönergelerine hâkim 

profesyonel bir ekip ile önleyici ve kurallar sistemiyle sizin en yakın çözüm ortağınızdır.



LIGHT SANDWICH ÇEŞİTLERİMİZ

Ay Çekirdekli Beyaz Peynirli Sandwich

Ay Çekirdekli Kaşar Peynirli Sandwich

Kepek Ekmekli Beyaz Peynirli Sandwich

Kepek Ekmekli Kaşar Peynirli Sandwich



light panino

* Sandwichlerimiz, +4°’de 5 gün, -18°’de 6 ay raf ömrü vardır.
* Sandwich çeşitlerimiz isteğe bağlı sıcak yada soğuk olarak servis edilir.



SİMİT PANİNO

Sandwich Çeşitlerimiz

Beyaz Peynirli Simit Sandwich

Kaşar Peynirli Simit Sandwich

Macar Salamlı Simit Sandwich



simit panino

* Sandwichlerimiz, +4°’de 5 gün, -18°’de 6 ay raf ömrü vardır.
* Sandwich çeşitlerimiz isteğe bağlı sıcak yada soğuk olarak servis edilir.



CLUP PANİNO

Sandwich Çeşitlerimiz

Dana Jambonlu Sandwich

Macar Salamlı Sandwich

Amerikan Salatalı Sandwich

Kaşar Peynirli Sandwich

Beyaz Peynirli Sandwich 



clup panino

* Sandwichlerimiz, +4°’de 5 gün, -18°’de 6 ay raf ömrü vardır.
* Sandwich çeşitlerimiz isteğe bağlı sıcak yada soğuk olarak servis edilir.



TOST PANİNO
Çeşitlerimiz

Kaşarlı Tost

Çift Kaşarlı Tost

Kavurmalı Kaşarlı Tost

Karışık Tost

Sucuklu Tost

Ayvalık Tostu



tost panino

* Sandwichlerimiz, +4°’de 5 gün, -18°’de 6 ay raf ömrü vardır.
* Sandwich çeşitlerimiz isteğe bağlı sıcak yada soğuk olarak servis edilir.



SICAK SANDWICH PANİNO
Çeşitlerimiz

Et Döner Sandwich

Tavuk Döner Sandwich

İnegöl Köfte Sandwich

Adana Kebap Sandwich

Hamburger



* Sandwichlerimiz, +4°’de 5 gün, -18°’de 6 ay raf ömrü vardır.
* Sandwich çeşitlerimiz isteğe bağlı sıcak yada soğuk olarak servis edilir.

sıcak sandwich panino



KLASİK SOĞUK PANİNO
Sandwich Çeşitlerimiz

Dana Jambonlu Sandwich

Macar Salamlı Sandwich

Özel Soslu Macar Salamlı Sandwich

Amerikan Salatalı Sandwich

Kaşar Peynirli Sandwich

Beyaz Peynirli Sandwich



* Sandwichlerimiz, +4°’de 5 gün, -18°’de 6 ay raf ömrü vardır.
* Sandwich çeşitlerimiz isteğe bağlı sıcak yada soğuk olarak servis edilir.

klasik soğuk sandwich



SÜPER SANDWİCH PANİNO
Sandwich Çeşitlerimiz

Tahıllı Kaşar Peynirli Sandwich
Macar Salamlı Sandwich

Dana Jambonlu Sandwich
Beyaz Peynirli Sandwich

Ay Çekirdekli Beyaz Peynirli Sandwich
Cheddar Peynirli Füme Dilli Sandwich

Köri Soslu Tavuklu Sandwich
Ton Balıklı Sandwich

Krema Soslu Tavuk Sandwich
Köri Soslu Tavuk Wrap 



* Sandwichlerimiz, +4°’de 5 gün, -18°’de 6 ay raf ömrü vardır.
* Sandwich çeşitlerimiz isteğe bağlı sıcak yada soğuk olarak servis edilir.

süper sandwich panino

dana eti



ürünlerimiz



izin belgelerimiz ve sertifikalarımız

izin belgelerimiz ve
sertifikalarımız


