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Burger King®’den Yepyeni İki Lezzet:
King Chicken Spicy ve King Chicken Barbekü
Burger King®’in sevilen lezzetlerinden King Chicken, iki yeni seçeneği ile
karşınızda. Eşsiz tadı ve iştah kabartan görüntüsü ile King Chicken Spicy ve
King Chicken Barbekü bu yaz lezzete doyuracak.
Türkiye’de 600’den fazla restoranı ile hizmet veren Burger King®, menüsüne yeni lezzetler eklemeye
devam ediyor. Çıtır soğanlı, enfes barbekü soslu King Chicken Barbekü ve Cheddar peynirli,
dayanılmaz Spicy soslu King Chicken Spicy, orta boy patates ve orta boy içeceği ile birlikte sadece 8,95
TL*’ye sunuluyor.
Birbirinden lezzetli, ekonomik ve doyurucu menüleri, kral patatesi, enfes sosları, sıcak ve soğuk içecek
çeşitleri ve daha birçok lezzeti ile Burger King® vazgeçilmez buluşma noktanız olmaya devam ediyor.
BURGER KING® hakkında daha çok bilgi sahibi olmak için www.burgerking.com.tr veya Facebook
(www.facebook.com/Burger.King.Turkiye) ve Twitter (twitter.com//BurgerKingTR) üzerinden
yenilikleri takip edebilirsiniz.
*Bu kampanya 18 Ağustos 2017 tarihine kadar görsellerin sergilendiği Burger King® restoranlarında ve paket serviste farklı
fiyat uygulamasıyla geçerlidir. Görseldeki ürünler ve servis şekli reklam amaçlı olup, restoranlara göre farklılık
gösterebilmektedir. Menüye ayran dahil değildir. Portakal Suyu, milkshake, limonata, çilekli limonata, süt, ice tea ve çeşitleri
için fiyat farkı uygulanmaktadır. TAB Gıda’nın önceden haber vermeden fiyatlarda değişiklik yapma ve kampanyayı
durdurma hakkı saklıdır.

Basın Bilgi:
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 katmış, 2013 yılında da kendi markası olan Usta Dönerci®’yi kurmuştur. Bugün Türkiye genelinde
600’den fazla Burger King® restoranı, 80’e yakın Sbarro®, 180’den fazla Popeyes®, 50’den fazla Arby’s® ve
90’dan fazla Usta Dönerci® restoranı bulunmaktadır. Hızlı servis restoran zincirlerini bünyesinde bulunduran
TAB Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. bugüne kadar pek çok ödül alarak, sektörünün lideri konumundadır.

Bilgi için: Medyaevi İletişim – Oğuz Sarıpınar– 0212 351 91 81

