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Burger King® Dünya Hamburger Günü’nü Alevde Izgara Ateşi 
Eşliğinde Kutlamaya Davet Ediyor 

Burger King®, birbirinden avantajlı ve enfes menüleriyle bu sene de Dünya Hamburger 
Günü’nü lezzet şenliğine dönüştürüyor. Vazgeçilmez lezzetlerin adresi Burger King® ikonik 

lezzeti Whopper® başta olmak üzere gurme lezzetleri ve çok daha fazlası ile lezzet 
tutkunlarını bekliyor. 

Burger King®, Dünya Hamburger Günü’nü burger severlerin evlerine konuk olarak kutluyor. Yepyeni ve 
baş döndürücü ürünleri ile lezzet ailesini genişletmeye devam eden Burger King®, ailenin yeni üyeleri 
tavuklu ve etli seçenekleri ile Master Burger ve BK Planty Whopper® ile dikkatleri çekiyor.    

İkonik lezzet Whopper® ailesine yeni bir soluk getiren ve lezzetini yüzde 100 alevde ızgara ateşinden 
alan, doyurucu sebze proteininden üretilen BK Planty Whopper®, büyük boy susamlı sandviç ekmeği, 
salatalık turşusu, ketçap, mayonez, doğranmış marul, domates ve soğan ile sevenlerinin beğenisine 
sunuluyor.  

Burger King® gurme lezzetleri arasında özel reçetesiyle hazırlanan Tavuklu ve Etli Master Burger Menü, 
enfes mantar sosuyla gönülleri fethediyor.  Etli Master Burger’e özel mantar sos, doyurucu Whopper® 
eti yanında mayonez, çıtır kaplamalı soğan ve rendelenmiş mozzarella peynir eşlik ederken; Tavuklu 
Master Burger’de ise enfes klasik gurme tavuk eti ile özel mantar sos, mayonez ve çıtır kaplamalı soğan 
lezzeti ikiye katlıyor.  

Alevde ızgara ateşinin kralı Burger King®, hijyenik koşullarda en sevilen lezzetleri ve kampanyaları ile 
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. İlk günden 
itibaren #evdek®al hareketini destekleyen ve birçok uygulamayı hayata geçiren TAB Gıda markaları, 
kademeli normalleşme kararları çerçevesinde verilen talimatlardaki genel koşullara uygun olarak 
hizmet veriyor. Tıkla Gelsin® yenilenmiş mobil uygulaması veya www.tiklagelsin.com web sitesi 
üzerinden, Yemek Sepeti'nin online ve mobil kanallarının yanında, Ara Gelsin sipariş hattı, Getir ve 
Trendyol üzerinden güvenli bir şekilde siparişleri alıyor. Online ve temassız olarak ödemesi yapılabilen 
ürünler, hijyen kuralları eksiksiz takip edilerek maske ile hazırlanıyor. Hazırlık aşamasında hem görev 
yapan çalışanların hem de siparişi teslim eden kuryelerin ateşi düzenli olarak ve sipariş yola çıkmadan 
hemen önce ölçülerek bilgilendirme kağıdına yazıldıktan sonra, ürün güvenli paket haline getiriliyor. 
Sipariş uygulamaları üzerinden 'Siparişimi Kapıya As' ve 'Temassız Teslimat' seçeneğiyle sosyal mesafe 
kuralına uyulurken, tüm paket servis siparişlerinde kullanılan ’Güvenli Paket' uygulaması sayesinde, 



 

ürünlerin restorandan tamamen kapalı çıkması garanti altına alınarak 
en sağlıklı şekilde teslimatı gerçekleşiyor. 

  



 

 

 

 

 

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 42 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. 

 


