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Dünya Hamburger Günü’nü Burger King® ile
Taçlandırın!
Alevde ızgara ateşinin kralı Burger King®, ikonik lezzeti Whopper® başta
olmak üzere birbirinden avantajlı ve enfes menüleriyle bu sene de Dünya
Hamburger Günü’nü lezzet festivaline dönüştürüyor.
Hızlı servis restoran zinciri TAB Gıda çatısı altında yer alan vazgeçilmez lezzetlerin adresi Burger King®’in
ikonik hamburgeri Whopper® 1957’den beri geliştirilerek ulaştığı lezzetiyle herkesin beğenisini
kazanıyor. İlk kez Amerika’da satışa sunulan Whopper®, dana eti, büyük boy doyurucu susamlı sandviç
ekmeği, salatalık turşusu, ketçap, mayonez, doğranmış marul, domates ve soğandan oluşan eşsiz bir
lezzet olarak günümüze ulaşıyor.
Yepyeni ve baş döndürücü ürünleri ile lezzet ailesini genişletmeye devam eden Burger King®, PlantBased Whopper® ve King Beef Burger ile lezzet tutkunlarının favorileri arasında yerini alıyor.
İkonik lezzet Whopper® ailesine yeni bir soluk getiren ve lezzetini yüzde 100 alevde ızgara ateşinden
alan, doyurucu sebze proteininden üretilen Plant-Based Whopper®, büyük boy susamlı sandviç
ekmeği, salatalık turşusu, ketçap, mayonez, doğranmış marul, domates ve soğan ile lezzet şöleni
yaşatıyor. Burger King®’in gurme lezzetleri arasında öne çıkan ve özel reçeteyle hazırlanan, 175 gram
alevde ızgara eti, yumuşacık artizan ekmeği ile King Beef Burger® de öne çıkan lezzetler arasında yerini
alıyor.
Alevde ızgara ateşinin kralı bugün, Türkiye genelinde 650’den fazla restoranı ile lezzet tutkunlarına
hizmet veriyor ve Dünya Hamburger Günü’nü vazgeçilmez lezzetleriyle taçlandırmak isteyen lezzet
tutkunlarını tüm Burger King® restoranlarına bekliyor. Ayrıca özel fırsatları ile sipariş deneyimini daha
kaliteli kılan, kullanıcılarına ‘’Sana Gelsin’’, “Restoranda Hızlı Servis’’ ve “Qr Üretme” kategorilerinde üç
farklı sipariş hizmeti sunan Tıkla Gelsin® mobil uygulaması veya www.tıklagelsin.com üzerinden de
sipariş deneyiminizi daha kaliteli kılmaya devam edecek.

Burger King® hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için;
Website: www.burgerking.com.tr
Facebook: www.facebook.com/Burger.King.Turkiye
Twitter: twitter.com/#!/BurgerKingTR üzerinden yenilikleri takip 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, Sbarro® 2006 yılında, Popeyes®
markası 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, 90‘dan fazla Sbarro®, 200’ü aşkın Popeyes®, 80’den fazla
Arby’s®, 140’dan fazla Usta Dönerci® ve 30’dan fazla 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.

