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Hariika Spiccy sosu
u ile un
nutulmaaz lezze
etler arrasında
a yer
aalan Te
endercrrisp Bu
urger’in
n tadına
a doyu lmuyorr
Dışı çıttır, içi yumu
uşacık 140 gr’lık
g
tavukk göğüs filettosu ve harrika özel Spiicy sosu ile Burger
Kinggçi’lerin favvorisi haline
e gelen Tend
dercrisp Me
enü, sizi lezzzet şöleninne davet ediyor.
Türkiye’’nin en büyyük hızlı se
ervis restorran zinciri BURGER KIING’in hari ka gurme lezzetler
serisind
den Tenderccrisp Burgerr, sizi lezzett şölenine davet
d
ediyor. Dışı çıtır, içi yumuşacık 140
gr’lık taavuk göğüss filetosu ve
e harika özzel Spicy so
osu ile Burg
ger Kingçi’l erin favorissi haline
gelen Teendercrisp Burger, mıssır irmiği süüslemeli öze
el ekmeği ve
v taptaze ddoğranmış domates
d
ve maru
uluyla tadın
na doyulmaaz bir lezzett sunuyor. Orta boy patates
p
kızaartması ve orta
o boy
içeceğiyyle servis ed
dilen Burger King Tenddercrisp Me
enü sadece 14.50 TL. SSevdiklerinizle doya
doya paaylaşabileceeğiniz bu öze
el lezzete 5550’den fazlaa Burger Kin
ng restorannında ulaşab
bilirsiniz.
BURGER
R KING® hakkında
h
daaha çok b ilgi sahibi olmak için
n Burger KKing Blog sayfasını
s
www.bu
urgerkingtr.com ve Burger
B
Kingg’de Yaşam sayfasını www.burge
w
erkingdeyassam.com
adresind
den ziyaret edebilir veya Face book (www
w.facebookk.com/Burgeer.King.Turkiye) ve
Twitter (twitter.co
om/#!/BurgerKingTR ) üüzerinden yenilikleri
y
ta
akip edebilirrsiniz.

TAB Gıda
a hakkında: ATA Grubu'na bağlı
b
TAB Gıdaa Sanayi ve Tiicaret A.Ş, Burrger King®, Sbbarro®, Popeye
es® ve
Arby’s® m
markalarının Türkiye'de
T
mün
nhasır lisans hhakkı sahibi vee Burger King®, Sbarro®, Poopeyes® ve Arrby’s®
restoranllarının Türkiyee’deki işletmeccisi ve geliştirm
me ortağıdır. TAB Gıda bün
nyesinde Burgeer King® 1995
5 yılında,
Popeyes®® ve Sbarro® markaları
m
ise 2007
2
yılında faaaliyete geçm
miştir. TAB Gıda
a 2010 yılındaa da Arby's®'i bünyesine
katmıştır.. Bugün Türkiyye genelinde 550’den
5
fazla Burger King® restoranı, 10
00’den fazla Sbbarro®, 100’de
en fazla
Popeyes®® ve 45’den fazla Arby’s® re
estoranı bulun maktadır. Hızzlı servis restorran zincirlerinni bünyesinde
bulundurran TAB Gıda Sanayi
S
ve Tic. A.Ş. bugüne kkadar pek çokk ödül alarak, sektörünün
s
lidderi konumundadır.
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