
www.ekovitrin.com   •   Ekim 202052

PANDEMİ SÜRECİNDE ÖRNEK 
RESTORAN İŞLETMECİSİ: AHMET CAN

N ürnberg’e yolu düşenler ünlü 
Plärrer Meydanı‘nda bulunan ve 
uzun yıllardır leziz Türk yemek 
çeşitleriyle hizmet veren Mevla-

na Restoran’a muhakkak uğrar. O güzel me-
kanda Türk yemeklerini büyük iştahla ye-
meden geri dönmek olmaz.

TÜRK DAMAK TADI
Yemeklerin oldukça titiz ve büyük bir 

özenle hazırlandığı Mevlana Restoran’da fi-
yatlar da oldukça cep dostu… Mevlana Res-
toran temiz, bakımlı, ferah ve iki katlı bir me-
kan olmasının yanında; her gün taze olarak 
hazırlanan günlük yemek ve ızgara çeşitleri 
ile de isim yapmış güzel bir mekan.

ŞÖHRETLERİN TERCİHİ
Bilhassa bölgede yaşayan Almanların se-

verek gittiği Mevlana Restoran‘ın işletme-
cisi Ahmet Can, gastronomi işinde oldukça 
usta bir isim. Uzun yıllara dayanan tecrübe-
siyle işini severek yapan Ahmet Can, Nürn-
berg’de haklı bir şöhretin sahibi. Yerli ve la-
bancı turistlerin yanı sıra ünlü isimler de 
daimi müşteri olarak Mevlana Restoran’da  
yemek yiyor. Bavyera Başbakanı Dr. Markus 
Söder, ünlü Rapçi Capital Bra, milyonlarca 
takipçileri olan internet fenomenleri, ünlü 
iş adamları…

Sadece müşterilerine karşı değil; yanında 
çalışan mesai arkadaşlarına karşı da seve-

cen ve dürüst davranışlar sergileyen Ahmet 
Can; örnek patron profili sergiliyor. Pande-
mi sürecinde birçok işyeri çalışanlarını bir 
işten çıkarırken, Ahmet Can elemanları-
na ek prim vererek takdir kazandı. Ahmet 
Can’a 2014 yılında Başbakan Dr. Markus Sö-
der tarafından Bavyera üstün hizmet ma-
dalyası verildi.

HAYIRSEVER BİR İŞADAMI
Nürnberg ve çevresinde faaliyet göste-

ren yerel politikacı, medya çalışanları ve 
STK temsilcileri ile de iyi iletişim içinde olan 
Ahmet Can, yaptığı sosyal faaliyetler ve ha-
yır işleri ile de Nürnberglilerin bir hayli sev-
gisini kazanmış bir isim. Son olarak pande-
mi sürecinde hastanelere ücretsiz yapılan 
yemek ikramı ile tüm kamuoyunun gönlü-
nü kazandı.

Restoranda Bavyera eyaletinde geçerli 
olan kurallara azami önem gösteriliyor. Hij-
yen konusunda ek önlem alan restoran iş-
letmecisi, Türkiye’den getirttiği limon ko-
lonyalarını şişeler halinde müşterilerine 
hediye ediyor. 
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Uzun yıllara dayanan tecrübesiyle gastronomi sektöründe hizmet veren Ahmet Can, 
Almanya’nın Nürnberg şehrinde bulunan Mevlana Restoran’ın işletmeciliğini yapıyor. 
Mevlana Restoran’a özellikle bölgede yaşayan Almanlar severek gidiyor. Ahmet Can, 

özellikle pandemi sürecinde aldığı tedbirlerle herkesin takdirini kazandı.

Ahmet Can, 
Almanya’nın Nürnberg 
kentinde sahibi olduğu 
Mevlana Restoran’a 
gelen müşterilerine 
Covid-19 önlemleri 
dolayısıyla kolonya 
ikram ediyor.

Ahmet Can, sadece müşterilerine karşı değil, çalışan 
mesai arkadaşlarına karşı da sevecen ve samimi 
davranışlarıyla örnek bir patron profili sergiliyor.

İş adamı Ahmet 
Can’a 2014 yılında 
Almanya’nın Bavyera 
Eyalet Hükümeti 
Başbakanı Dr. Markus 
Söder tarafından 
Bavyera Üstün Hizmet 
Madalyası verildi.


