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Arby’s®’den İkili Kampanya:
İki Menü Bir Fiyata!
Et tutkunlarının vazgeçilmez adresi Arby’s®, yepyeni “İki menü bir fiyata, bir sana bir bana”
kampanyasıyla enfes lezzetleri bir arada sunuyor. Arby’s®, istediğin 2 menü 24,95 TL veya 2
menü birden 29,95 TL seçenekleriyle lezzet severleri bekliyor!
Lezzetli ve benzersiz seçenekler arayanların tek adresi olmaya devam eden Arby’s®, “İki
menü bir fiyata, bir sana bir bana” kampanyasıyla hem sevdiklerinizi hem de kendinizi farklı
seçeneklerin yer aldığı menülerle şımartabiliriniz…
4 saat ağır ağır fırınlanmış roast beef, susamlı ekmek arasında, domates, mayonez eşliğinde
Arby’s klasiklerinden Arby’s Classic, roast beef, susamlı ekmek arasında enfes cheddar
peyniri, közlenmiş biberli özel chipotle sosuyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakan
Chipotle Roast Beef ve roast chicken, susamlı ekmek, domates, marul, mayonez eşliğinde
Roast Chichen Deluxe 2 menü bir arada sadece 24,95 TL’ye restoranlarda yerini alıyor.
4 saat fırınlanmış ve incecik dilimlenmiş roast beef eti, marul, domates, turşu ve steak sos ile
adeta bir lezzet şölenine dönüşen Steak Soslu Roast Beef Sandviç, orta boy tırtıklı patates ve
orta boy içecekle enfes bir menü oluşturuyor. İki menü bir fiyata kampanyayla 2 Steak Soslu
Roast Beef Menü, 29,95 TL fiyatıyla satışa sunuluyor.
31 Ağustos tarihine kadar sürecek kampanya, tüm et severleri bekliyor!
Arby’s® hakkında daha çok bilgi sahibi olmak için https://www.arbys.com.tr/adresini ziyaret edebilir
veya https://www.facebook.com/arbysturkiye ve twitter.com/ArbysTr 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®, 3 Döner Stop® ve 13 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.

