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Arby’s “Philly Brioche Burger” ile Yepyeni bir Lezzet 

sizi bekliyor ! 
 

Sıra dışı ve doyurucu lezzetlerin adresi Arby’s, sevenlerine yepyeni lezzetler 
sunmaya devam ediyor. Arby’s’in lezzet dolu menüsünün yeni yıldızı “Philly 
Brioche Burger”in  4 saat fırınlanmış gerçek dana eti,  fırınlanmış soğan ve 

biber karışımıyla beraber Philly steak ve Gyro soslarıyla damaklardaki lezzet 
fırtınasını dindirmiyor. 

 
Yenilikçi gurme lezzetlerin adresi Arby’s, lezzetli ve benzersiz seçenekler arayanların adresi 
olmaya devam ediyor. Arby’s “Philly Brioche Burger”in 4 saat fırınlanmış gerçek dana eti, 
fırınlanmış soğan ve biber karışımıyla beraber Philly steak ve Gyro soslarıyla gurme lezzet 
severlere yepyeni bir deneyim yaşatıyor. Özel brioche ekmeği, eşsiz Philly steak ve Gyro sosu, 
rende kaşar peyniri ve 4 saat fırınlanmış ve incecik dilimlenmiş roast beef eti ile ile adeta bir 
lezzet şölenine dönüşen Philly Brioche Burger sandviç Arby’s restoranlarında lezzet severleri 
bekliyor. Philly Brioche Menü ise orta boy içecek ve orta boy Cage Fries ile sunuluyor. 
 
Arby’s hakkında daha çok bilgi sahibi olmak için www.arbys.com.tr adresini ziyaret edebilir veya 
www.facebook.com/arbysturkiye ve twitter.com/ArbysTr üzerinden yenilikleri takip edebilirsiniz.  
 

 
 
Basın Bilgi:  
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 da kendi markası olan Usta Dönerci®’yi kurmuştur. Bugün Türkiye genelinde 
600’den fazla Burger King® restoranı, 90’a yakın Sbarro®, 150’den fazla Popeyes®, 50’den fazla Arby’s® ve 
50’den fazla Usta Dönerci® restoranı bulunmaktadır. Hızlı servis restoran zincirlerini bünyesinde bulunduran 
TAB Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. bugüne kadar pek çok ödül alarak, sektörünün lideri konumundadır. 
 

 
Bilgi için: Medyaevi İletişim – Oğuz Sarıpınar / Özüm Özdemir – 0212 351 91 81 

http://www.arbys.com.tr/
http://www.facebook.com/arbysturkiye
https://twitter.com/ArbysTr

