Hakkımızda

1992 Ship Inn Restaurant, Koç Holding tarafından kuruldu. Zaman
geçtikçe restoran Antalya’nın seçkin A la Carte restoranlarından biri haline geldi.
O sırada 2002’de garson olan Mustafa Demirok, yerin sahibi oldu. Koc Holding’in
kaliteli hizmet ve vurgu düşünce ruhundan sonra, restoran seçilmiş bir restoran
ve gündüz bir bistro olarak da yönetti. 2008’de marina yönetim şirketi tekliﬁ
kaybetti ve büyük holdinglerden biri tüm yat limanını işletmeye başladı. Demirok
restoranın ruhunun rolünü tahmin edemedi, bu yüzden yollarını ayırdılar.
Demirok, ruhunu ve yönetimini başka bir yere götürdü ve orada dokuz yıl kaldı. Demirok, aynı zamanda
müşterisi olan en iyi arkadaşlarından Ural Ocal’tan bir restoran inşa etmeye karar verdiler, böylece birlikte
en iyi yere geri dönmeye karar verdiler; Marina .. 2017 birlikte restoran işletmeye başladık.
En değerli manzara, tarifsiz rahatlık ve en iyi seçim menüsü ile eski müşterilerin yanı sıra yeni müşteriler
kazanmaya da hazırdırlar. Plaj ve havuz müşterilerimizin özel bir bölgede olduklarını hissetmelerini
sağlayacak ve şehrin sessizliğini hissedeceklerdir. İnsanlara geri döndüğümüzü anlamalarını sağlamak için,
markamıza Marina eklemeye karar verdik ve restoranımız Ship Inn Marina Restaurant’ı aramaya karar
verdik.
LEZZET ADRESİNİZ
Lezzeti ve mükemmelliği birleştiren, zengin yemek çeşitliliği ve güçlü kadrosu ile sizlere en kaliteli hizmeti
sunmaktadır. Modern iç dizaynı ile yemek zevkinin yanında lezzetinde keyﬁni çıkarabilirsiniz.
Arkadaşlarınızla ve dostlarınızla yemek yerken mükemmel vakit geçirebilirsiniz. Bildiğiniz üzere Türk
Mutfağında yemek çeşitliliği çok zengindir. Bu zengin yelpazede çorbalar, ana yemek, salata çeşitleri,
mezeler ve tatlı yerlerini almıştır. Bu kadar geniş seçeneklerin olduğu mutfakta işinde uzman olan aşçı
kadromuzun özenerek hazırladığı lezzeti sizlere sunmaktan mutluluk ve gurur duymaktayız. Seçenekler bu
kadar fazla olunca da birbirinden lezzetli yemeklerin bulunduğu menümüzden bir seçim yapmakta
zorlanacaksınız ve hepsinin tadına bakmak isteyeceksiniz. Sunum konusunda da mükemmelliği ve
görselliği size yaşatacak olan garsonlarımız ve şef kadromuz bu konuda yeteri kadar profesyonel ve
iddialılardır. Sizlerin lezzet kadar sunuma, temizliğe ve mekanın ferahlığına ve dekoruna da verdiğiniz
önemi bilmekteyiz.Sağlıklı ürün kullanımı ve hijyenimiz hakkında en ufak bir taviz vermediğimizi
restoranımıza geldiğiniz zaman anlayacaksınız.Tüm bunların bilincindeyiz ve her geçen gün size daha iyi
hizmet verebilmek için büyük çaba sarf etmekteyiz.
Huzurlu ve güvenli A La Carte..

