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Dünya Hamburger Gününü Krallar Gibi Kutlayın!
Vazgeçilmez lezzetlerin adresi Burger King® Türkiye’nin en çok tercih edilen ürünleri ikonik
lezzet Whopper® ve reçetesi Türkiye’de değişerek dünyaya yayılan Big King® ile lezzet
tutkunlarını sevindiriyor.
TAB Gıda bünyesinde yer alan hızlı servis restoran zinciri Burger King®’in ikonik hamburgeri
Whopper® 1957’den beri geliştirilerek ulaştığı lezzetiyle herkesin beğenisini kazanıyor. İlk kez
Amerika’da satışa sunulan Whopper®, dana eti, büyük boy doyurucu susamlı sandviç ekmeği,
salatalık turşusu, ketçap, mayonez, doğranmış marul, domates ve soğandan oluşan eşsiz bir
lezzet olarak günümüze ulaşıyor.
Burger King®’in kurucusu James Mc Lamore tarafından yaratılan Whopper®, alevde ızgara
konseptinin en popüler burgeri olarak Türkiye’de de en sevilerek tüketilen hamburger çeşitleri
arasındaki yerini alıyor. Whopper Jr®, hep daha fazlasını isteyenlere özel Double Whopper® ve
Triple Whopper® çeşitlerinin yanı sıra Türkiye’ye özel geliştirilen Rodeo Whopper® ve acı
severlerin gözdesi Jalapeno Whopper® da Burger King® restoranlarında burger tutkunlarıyla
buluşuyor.
Burger King® dünyasının bir diğer önemli oyuncusu Big King®, doyurucu dana eti, leziz cheddar
peyniri, salatalık turşusu, doğranmış marul ve soğana eşlik eden özel Big King® sosu ve 3 kat
özel ekmek ile hazırlanıyor. Big King®, uygun fiyata bol malzeme iddiasıyla lanse edilerek
dünyayı kendine hayran bırakan bir ürün olma özelliği taşıyor.
Türkiye'de sektörünün lider markası olan Burger King®, bugün Türkiye genelinde 650’den fazla
restoranı ile lezzet düşkünlerine hizmet vermektedir. Siz de Dünya Burger Günü’nü Big King®
ya da Whopper® lezzetleriyle taçlandırmak isterseniz en yakın Burger King®’e uğrayabilirsiniz.
Burger King® hakkında daha çok bilgi sahibi olmak www.burgerking.com.tr veya Facebook
(www.facebook.com/Burger.King.Turkiye) ve Twitter
(twitter.com/#!/BurgerKingTR)
üzerinden yenilikleri takip edebilirsiniz.

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®, 4 Döner Stop® ve 7 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.

