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Burger King® Ramazan Menüsü Doyurmaya 

Niyetli! 

 
Alevde ızgara ateşinin kralı Burger King® her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan 

ayına özel avantajlı bir menü hazırladı. Ramazan bereketini yansıtacak şekilde 

zengin bir içerikle hazırlanan menü, #evdekal’dığımız bu dönemde hazırlanan 

en lezzetli iftar sofralarına konuk olacak. 

 

Alevde ızgara ateşinin kralı Burger King®’in vazgeçilmez lezzetleri Ramazan Menüsünde 

buluştu. Paket serviste geçerli iki kişilik menünün yıldızı; tadına doyulmaz hamburger eti, 

susamlı sandviç ekmeği, yumuşacık cheddar peyniri, barbekü sosu ve çıtır kaplamalı 

soğanıyla  Etli Barbekü Deluxe Burger olacak.  

 

İki kişilik Burger King® Ramazan Menüsü ‘’2 adet Knorr Ezogelin Çabuk Çorba, 2 adet Etli 

Barbekü Deluxe Burger, King Boy Patates, 8’li Soğan Halkası, 1 adet Çikolatalı Sufle ve 1 L. 

Coca-Cola’’ ile kişi başı sadece 19.95 TL’ye satışa sunuluyor.  

 

TAB Gıda Lezzetlerine Kesintisiz Erişim Sürüyor 

İlk günden itibaren #evdekal hareketini destekleyen ve birçok yenilikçi uygulamayı hayata 

geçiren Burger King®, Tıkla Gelsin® ve Yemek Sepeti'nin online ve mobil kanallarının yanında, 

Ara Gelsin sipariş hattı üzerinden de güvenli bir şekilde siparişleri alıyor. 'Siparişimi Kapıya As' 

ve 'Temassız Teslimat' seçeneklerinin yanı sıra, Güvenli Paket uygulaması sayesinde siparişin 

restorandan tamamen kapalı çıkması garanti altına alınarak en sağlıklı şekilde teslimatı 

gerçekleştiriliyor.  

Çalışanların tümüne eldiven ve maske prosedürü getirilerek temas en aza indiriliyor. Ayrıca 

hem siparişi hazırlayan çalışanın hem de siparişi teslim eden kuryelerin ateşi düzenli olarak ve 

sipariş yola çıkmadan hemen önce ölçülerek, bilgi kartları aracılığıyla kullanıcılarla paylaşılıyor. 

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 kendi 

markası olan Usta Dönerci®’yi, 2019 yılında da yine kendi markası olan Usta Pideci®’yi kurmuştur. Bugün Türkiye 

genelinde 650’den fazla Burger King® restoranı, 80’e yakın Sbarro®, 200’ü aşkın Popeyes®, 70’den fazla Arby’s®, 

130’dan fazla Usta Dönerci® ve 38 Usta Pideci® restoranı bulunmaktadır. Hızlı servis restoran zincirlerini 

bünyesinde bulunduran TAB Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. bugüne kadar pek çok ödül alarak, sektörünün lideri 

konumundadır. 

 

 

 


