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Sbarro®’dan, 3 yeni efsane lezzet!
TAB Gıda güvencesiyle hayatın en lezzetli dilimini sunan Sbarro®, pizza severlere
yeni tatlar sunmaya devam ediyor. Tavuklu Barbekü Pizza, 4 Peynirli Pizza, Anadolu
Pizza; özenle seçilmiş malzemeleri ve Sbarro® yorumuyla hazırlanan hamuruyla
damaklarda efsane tatlar bırakacak!
Her damak zevkine hitap eden geniş ürün yelpazesi ile misafirlerine en özel tatları sunan
Sbarro®, yeni tatlar arayan pizza tutkunlarına birbirinden farklı 3 yeni efsane lezzet sunuyor.
‘’En Sevdiğiniz Pizzalar’’’ kategorisinde yer alan Anadolu Pizza; mozzarella peyniri, sucuk, mısır
ve siyah zeytini Sbarro®’nun özel pizza sosu ile taçlandırıyor. ‘’Destansı Pizzalar’’ kategorisinde
yer alan 4 Peynirli Pizza ve Tavuklu Barbekü Pizza ise lezzeti kadar görünümüyle de dikkat
çekiyor.
Peynir tutkunlarının vazgeçemediği 4 Peynirli Pizza, mozzarella peyniri, beyaz peynir, romano
peyniri ve krema ile lezzetlenirken, susam ve maydanoz da Sbarro® yorumuyla destansı bir
görünüm yaratıyor. İncecik döner parçalarının enfes barbekü sos ile buluştuğu Tavuklu
Barbekü Pizza ise lezzetine lezzet katan mozzarella peyniri, cheddar peyniri, soğan ve mısır ile
damaklarda efsane bir tat bırakıyor.
Tazelikten ve kaliteden ödün vermeyen Sbarro®, efsane pizza çeşitlerini tüm restoranlarında
misafirleriyle buluşturuyor. 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 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.

