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Çocuklar sömestr tatilinin tadını 

Sbarro®’da çıkaracak! 
 

TAB Gıda güvencesiyle hayatın en lezzetli dilimini sunan Sbarro®, sömestir tatilinde de en 
çok ziyaret edilen restoranlardan oluyor. Sömestir tatiline özel hayata geçirilen kampanya 
ile çocuklar ve ebeveynler, Sbarro® XL Destansı Pizzalar ile aile boyu pizza lezzeti yaşıyor. 

Sömestir boyunca XL Destansı Sucuklu Pizza ve XL Destansı Sosisli Pizza sadece  
25,95 TL. 

Yoğun geçen eğitim-öğretim dönemi sonrasında aileler çocuklarıyla keyifli; aynı zamanda 
lezzet dolu vakit geçirmek için Sbarro restoranlarını ziyaret edecek. Her damak zevkine hitap 
eden, geniş ürün yelpazesi ile misafirlerine özel tatlar sunan Sbarro®, sömestir tatiline özel 
hazırladığı kampanya ile aile boyu pizza lezzetini yaşatacak. 

“Bu tatil destan yazacak” sloganıyla 3 Şubat’a kadar tüm Sbarro® restoranlarında satışta 
olacak XL pizzalar, sucuk ve sosis alternatifiyle lezzetini ikiye katlıyor. Sbarro® XL Destansı 
Sucuklu Pizza ve Sbarro® XL Destansı Sosisli Pizza, iştah kabartan lezzetini özenle seçilmiş 
malzemelerinden ve hamurundan alırken fiyatıyla da tüm aile bireylerine en uygun seçeneği 
sunuyor.  

Sömestir tatili boyunca aile boyu keyifle tüketilebilecek ürünlerden olan pizzalar, 33,95 TL 
yerine 25,95 TL’ye restoranlarda yerini aldı! 

 
Sbarro® ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.sbarro.com.tr web sitesinden ya da Facebook 

/SbarroTurkiye adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

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 31 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. 

 


