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Arby’s® Classic Combo Menü Tıkla Gelsin® ile 

Güvenle Kapınızda! 
 

Sıra dışı ve doyurucu lezzetlerin adresi Arby’s®’in klasiklerinden oluşan enfes 
Classic Combo Menü güvenli paket servis hizmetiyle satışa sunuluyor. #evde 

kal’an et tutkunlarının vazgeçilmez adresi olmaya devam eden Arby’s® bir 
tıkla kapınızda! 

 
Sosyal mesafemizi koruduğumuz bu dönemde, lezzetli ve benzersiz seçenekler arayanların 
tek adresi olmaya devam eden Arby’s®, en sevilen klasiklerin yer aldığı hem doyurucu hem 
avantajlı Classic Combo Menüsünü oluşturdu. Sevdiğiniz ve özlediğiniz lezzetleri kapınıza 
kadar güvenle getiren Arby’s® damaklarda unutulmaz bir tat bırakacak! 
 
Özel baharatlarıyla 12 saat marine edilmiş 4 saat ağır ağır fırınlanmış biftek eti, enfes susamlı 
ekmek arasında domates, turşu, soğan, marul ve gyro baharatıyla lezzete doyuran Arby’s® 
Biftek Klasik Sandviç, susamlı ekmek arasında, 4 saat ağır ağır fırınlanmış Roast Beef, 
domates ve mayonez eşliğinde sunulan Arby’s® Classic Sandviç, Büyük Boy Tırtıklı Patates, 
6’lı Soğan Halkası ve 1 L. Coca-Cola’dan oluşan paket serviste geçerli avantajlı menü sadece 
37,95 TL’ye satışa sunuluyor.  
 
Etçiyiz Biz diyenler TAB Gıda markalarını kapsayan hızlı servis platformu Tıkla Gelsin® 
ile Yemek Sepeti'nin online ve mobil kanallarının yanında Ara Gelsin sipariş hattı 
üzerinden güvenli bir şekilde sipariş verilebilecek. Farkı lezzetinde gizli olan özgün menüleri, 
‘’Tıkla Gelsin®’’ hizmetiyle mobil olarak ödeyebilir, sipariş uygulamaları üzerinden ‘’Siparişimi 
Kapıya As’’ ve ‘’Temassız Teslimat’’ seçeneğiyle güvenle teslim alabilirsiniz.  
 
Arby’s® hakkında daha çok bilgi sahibi olmak için https://www.arbys.com.tr/adresini ziyaret 
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® 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. 
 


