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Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinin temsilcisi
HD Holding hız kesmiyor

ürkiye’nin en büyük yerli
restoran zincirlerinden HD
Holding, Türk mutfağının
geleneksel lezzetleri iskender,
pide ve döneri en uygun fiyat ve
en kaliteli haliyle misafirleriyle
buluşturmaya devam ediyor. HD
Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Kaan Demirağ, “Markalarımız, toplam
28 ilde 200’ün üzerinde restoranla
hizmet veriyor. Daha fazla misafire
ulaşabilmek için büyümeye devam
ediyoruz” diyor.
23 yıl önce yola çıkan HD Holding’in temelleri
Ankara’da baba Hakan Demirağ tarafından ilk
restoranları HD İskender ile atılıyor. Geleneksel
iskenderi alışveriş merkezlerine taşıyan HD
Holding hızla büyüyerek 1999 yılında HD
Döner, 2010 yılında Pidem ve 2013 yılında
Pideko markalarını misafirleriyle buluşturuyor.

Her restoranda uygun fiyata aynı
lezzet ve hizmet kalitesi

HD Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kaan
Demirağ, HD Holding’in vizyonunu şu sözlerle
açıklıyor: “Hedefimiz; hakkıyla dışarıda
yemek yeme deneyimini ulaşılabilir kılarak,
bulunduğumuz her pazarda Türk mutfağının lider
temsilcisi olmak. Bunu sağlamak için de 3 önemli
prensibimizden asla vazgeçmiyoruz: Ürün kalitesi
odaklı, hizmet kalitesi odaklı ve ulaşılabilir fiyatlı
olmak.”

“Ürünlerimizde hiçbir katkı maddesi
yok”

HD Holding’te etler et işleme tesislerinde hiçbir

Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ve
Akademetre tarafından düzenlenen “Türkiye’nin
1 Numaralı Markaları” ödül töreninde restoran
kategorisinde Türkiye’nin 1 numaralı markası
olduğunu da sözlerine ekliyor.

Tüm menülerde geleneksel Türk
lezzetleri

katkı maddesi kullanılmadan uzman ustalar
tarafından hazırlanıyor. Ankara’da toplam 250
ton kapasiteli 2 et işleme tesisi bulunuyor. Karkas
etler, HD İskender ve HD Döner için döner
haline, Pidem markası için ise kıyma ve parça
et haline getiriliyor. Ürünlerinin restoranlarında
ustaları tarafından günlük olarak hazırlandığını
belirten Demirağ, “HD İskender restoranlarımızda
sosumuz, çorbamız ve künefemiz her gün taze
olarak yapılıyor. Pidelerimiz ve yoğurdumuz
ise bize özel olarak üretiliyor. Pidem tarafında
her gün taze ve günlük hamur kullanıyoruz.
Üretimin her aşamasını titizlikle kontrol ediyor ve
raporluyoruz” bilgisini paylaşıyor.

“Türkiye’nin 1 Numaralı Markaları”
ödül töreninde birinci

“Bizi farklı kılan tüm bu özelliklerimizin
misafirlerimiz tarafından da fark edildiğini
ve onaylandığını görmek bizi ayrıca mutlu
ediyor” diyen Demirağ, HD İskender’in Alışveriş
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HD Holding markalarının menülerinde sadece
geleneksel Türk lezzetlerine yer veriliyor. Ana
ürünleri olan iskender, pide ve dönerden
vazgeçmediklerinin altını çizen Kaan Demirağ,
“Beklentilere bağlı olarak son dönemde
menümüze “köfteli çocuk menümüz” eklendi.
Onun dışında sadece ufak farklılıklarla
misafirlerimizin beklentilerine cevap veriyoruz.
Örneğin ilk acılı iskenderi 2017’de Nisan
ayında biz misafirlerimizin beğenisine sunduk,
patlıcanlı iskender de yine ilk olarak bizim
menümüze eklediğimiz bir ürün” açıklamasında
bulunuyor. HD Holding bünyesinde eğitime
de büyük önem veriliyor. 2014 yılında hayata
geçirilen HD Akademi’de oryantasyondan,
restoran işletmesine, hizmet kalitesinden ürün
deneyimine, hijyenden iş hukukuna kadar
birçok farklı başlık altında gerçekleştirilen
eğitimler aralıksız devam ediyor. Son olarak
önümüzdeki dönem yatırım ve hedeflerini
sorduğumuz Demirağ’dan şu yanıtı alıyoruz:
“Yakın zamanda en büyük hedefimiz, Türkiye’de
daha fazla misafirimize ulaşmak için var olan
markalarımızın restoran sayısını artırmak. Uzun
vadede ise; HD Holding markalarını yurt dışına
taşıyarak Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinin
dünya çapındaki lider temsilcisi olmak. Mevcut
konjonktür doğrultusunda sektörün dinamiklerine
bağlı olarak yeni yatırımlara da açığız.”

