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Popeyes®’tan “#EVDEKAL Aile Menü” Güvenle 

Kapınızda! 
 

Türkiye’nin en büyük tavuk restoran zinciri Popeyes®, ‘’#EVDEKAL Aile 
Menü’’’ ile avantajlı fiyatı ve doyurucu içeriği bir arada sunan kampanyayı 

hayata geçirdi. Yetişkinlere ve çocuklara farklı lezzetler sunan paket serviste 
geçerli menü, en güvenli şekilde kapınıza kadar geliyor. 

  
Tavuk severleri evde de yalnız bırakmayan Popeyes®, aile boyu lezzetlerden oluşan ‘’#EVDE 
KAL Aile Menü’’ ile sevilen lezzetleri bir arada sunuyor. Evin tadı aile ile çıkar diyenler 
Popeyes® ile lezzete doyacak! 

Hem yetişkinlere hem çocuklara en sevilen lezzetleri bir arada sunan, eşsiz tarifleriyle 
geleneksel lezzetleri birbirinden özel tatlarla birleştiren Popeyes®, “EVDEKAL Aile Menü’’ 
kapsamında; Popchicken, 10’lu Nuggets, Büyük Boy Patates, 1 Biscuit, 1L. Coca-Cola ve Çocuk 
Tavukburger® Menü’yü sadece 49,95 TL’ye satışa sunuyor.  

Tavuk severler, 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.‘’Tıkla Gelsin®’’ hizmetiyle mobil olarak ödeyebilir, sipariş 
uygulamaları üzerinden ‘’Siparişimi Kapıya As’’ ve ‘’Temassız Teslimat’’ seçeneğiyle güvenle 
teslim alabilirsiniz.  

Popeyes® ve ürünleriyle ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.popeyes.com.tr/ 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. 

 


