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BURGER KING® #EVDEK®AL AİLEM MENÜ İLE LEZZETE 
DOYURACAK! 

 
Alevde ızgara ateşinin kralı Burger King®, hayat kurtarmak için evde kalanların kapısına aile 

boyu lezzeti getiriyor.  Zengin içeriğiyle ve avantajlı fiyatıyla “EVDEK®AL Ailem Menü”, 
paket servis yoluyla enfes lezzetlerin tadına varmak isteyen ailelerle buluşuyor.  

 
Türkiye'nin hızlı servis restoran zinciri sektörü lideri TAB Gıda güvencesiyle hizmet veren 
vazgeçilmez lezzetlerin adresi Burger King®, “EVDEK®AL Ailem Menü”yü paket servis yoluyla 
satışa sundu.  Sen #evdekal biz sana geliriz diyen Burger King®’in karşı konulmaz lezzetleri ve 
avantajları fırsatları ile ailecek keyfiniz ikiye katlanacak.  
 
Doyurucu Whopper® eti, büyük boy susamlı sandviç ekmeği, salatalık turşusu, ketçap, 
mayonez, doğranmış marul, domates ve soğandan oluşan Whopper®,  King Chicken eti, 
susamlı sandviç ekmeği, mayonez ve doğranmış maruldan oluşan lezzet alternatifi King 
Chicken®, Büyük Boy Patates, 1 L. Coca-Cola ve küçük lezzet tutkunlarının öncelikli tercihi Kids 
Hamburger Menü’yü içeren ‘’EVDEK®AL Ailem Menü” sadece 54,95 TL’ye evin keyfini doya 
doya çıkarmak isteyen aileler ile buluşuyor. Üstelik menüyle birlikte 3 Adet Algida Maraş Cup 
da hediye! Izgara ateşinin kralı her koşulda, en sevilen lezzetleriyle birlikte yanınızda olmaya 
devam edecek. 
 
TAB Gıda Lezzetlerine Kesintisiz Erişim Sürüyor 

Öncelikli sorumluluğu çalışanların ve lezzet severlerin sağlığı olan hızlı servis restoran zinciri 
sektörü lideri TAB Gıda, koronavirüse (COVID-19) karşı önlemlerini en üst düzeyde hayata 
geçiriyor. Son olarak sosyal izolasyonun önemine dikkat çekmek için önemli bir farkındalık 
çalışmasına imza atan Burger King®, '’EVDEK®AL’’ çağrısı yaparak ikonik logosunda yer alan 
Burger King® yazısını hamburger ekmeğinden ev çatısı altına taşıdı. 
 

İlk günden itibaren #evdekal hareketini destekleyen ve birçok uygulamayı hayata geçiren TAB 
Gıda, Tıkla Gelsin® ve Yemek Sepeti'nin online ve mobil kanallarının yanında, Ara Gelsin sipariş 
hattı üzerinden de güvenli bir şekilde siparişleri alıyor. 'Siparişimi Kapıya As' ve 'Temassız 



 
Teslimat' seçeneklerinin yanı sıra, Güvenli Paket uygulaması sayesinde, ürünlerin restorandan 
tamamen kapalı çıkması garanti altına alınarak en sağlıklı şekilde teslimatı gerçekleştiriliyor. 
Çalışanların tümüne eldiven ve maske prosedürü getirilerek temas en aza indiriliyor ve tüm 
gerekli tedbirler arttırılıyor. Ayrıca hem çalışanların hem de siparişi teslim eden kuryelerin ateşi 
düzenli olarak ve sipariş yola çıkmadan hemen önce ölçülerek, bilgi kartları aracılığıyla 
kullanıcılarla paylaşılıyor. 

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. 

 

 

 

 


