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Türkiye’nin en büyük hızlı servis restoran zinciri* ve mükemmel lezzetlerin
adresi BURGER KING® hem doyurucu hem de ekonomik Ramazan menüleriyle
sizi iftara davet ediyor!

BURGER KING’den bir Ramazan Geleneği;
SULTAN MENÜ!
Türkiye’nin en büyük hızlı servis restoran zinciri Burger King®, ramazan ayı
boyunca sevenlerini leziz, doyurucu ve ekonomik Ramazan menüleriyle
buluşturuyor. Burger King®’in bir Ramazan geleneği SULTAN MENÜ bu
Ramazan’da da iftar sofralarının vazgeçilmezi olacak.
Burger King®’in birbirinden lezzetli ürünlerinden vazgeçemeyen Burger Kingçiler
için, Whooper Jr orta boy patates, su, büyük boy içeceğin yanında, dışı çıtır içi
sıcak 4’lü çıtır peynir, sıcacık Knorr mercimek veya domates çorbası ve ağızları
tatlandıracak Tarçınlı çörek ile doyurucu bir menü hazırlandı.
Tavuk severler ise King Chicken yanında orta boy patates, 4’lü çıtır peynir, Knorr
mercimek veya domates çorbası, 33Oml’lik su, büyük boy içecek ve tarçınlı
çörek ile iftar sofralarını renklendirecek.
Üstelik Burger Kingçiler Ramazan ayı boyunca bu menülerin her birine sadece
12.95 TL’ye sahip olacak.
Kampanya havalimanı, Edirne kapıkule, Minopolis, Kidzania, Kidzmondo ve
Mobil restoranlar ile paket serviste geçerli değildir.

BURGER KING® hakkında daha çok bilgi sahibi olmak için Burger King Blog sayfasını
www.burgerkingtr.com ve Burger King’de Yaşam sayfasını www.burgerkingdeyasam.com
adresinden ziyaret edebilir veya Facebook (www.facebook.com/Burger.King.Turkiye) ve
Twitter (twitter.com/#!/BurgerKingTR ) üzerinden yenilikleri takip edebilirsiniz.
*26.06.2014 tarihi itibariyle açık restoran adedine göre.

TAB Gıda hakkında: ATA Grubu'na bağlı TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş, Burger King®, Sbarro®,
Popeyes® ve Arby’s® markalarının Türkiye'de münhasır lisans hakkı sahibi ve Burger King®, Sbarro®,
Popeyes® ve Arby’s® restoranlarının Türkiye’deki işletmecisi ve geliştirme ortağıdır. TAB Gıda
bünyesinde Burger King® 1995 yılında, Popeyes® ve Sbarro® markaları ise 2007 yılında faaliyete
geçmiştir. TAB Gıda 2010 yılında da Arby's®'i bünyesine katmıştır. Bugün Türkiye genelinde 500’den
fazla Burger King® restoranı, 90’dan fazla Sbarro®, 90’dan fazla Popeyes® ve 45’den fazla Arby’s®
restoranı bulunmaktadır. Hızlı servis restoran zincirlerini bünyesinde bulunduran TAB Gıda Sanayi ve
Tic. A.Ş. bugüne kadar pek çok ödül alarak, sektörünün lideri konumundadır.
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