
 

 

 

 

 

 

 

Basın Bülteni                                           19 Temmuz 2011 

 

Arby’s severler şimdi taptaze ve doyurucu, Arby’s sandviçleri ile tanışıyor. 

 

Arby’s’ten Hafife Alınmayacak  

Hafif Lezzetler 

 
Sıra dışı lezzetlerin adresi Arby’s, Market Fresh Sandviçleri ile sevenlerine 

yine, birbirinden lezzetli üç farklı tat sunuyor. 
 

 

TAB Gıda bünyesine geçmesinin ardından hızlı bir büyüme sergileyen Arby’s, Türk tüketicisini 

yeni  lezzetler  ile  şaşırtmaya  devam  ediyor.  Amerika  ve  Avrupa’dan  sonra  Arby’s’in  nefis 

Market Fresh sandviçleri şimdi de Türkiye’de… 

 

Yenilikçi, doyurucu menüleri ile benzersiz seçenekler arayanların tek adresi olan Arby’s, hafif 

olduğu kadar  lezzetli de olan Market Fresh Sandviçleri  ile  sevenlerine yeni  tatlar  sunmaya 

devam ediyor. Market Fresh Sandviçler’in Dana eti, Hindi eti, Tavuk eti  seçenekleri Gouda 

peyniri, kırmızı soğan, domates, marul ve özel hardal sosundan oluşan muhteşem lezzetlerle 

birleşiyor.  Arby’s  aynı  zamanda  sevenlerine  sandviçlerinin  ekmeğini  seçme  fırsatı  tanıyor. 

Market  Fresh  Sandviçler  isteyenler  için  beyaz,  ‘daha  hafif  yemek  istiyorum’  diyenler  için 

kepek ekmeği ile sunuluyor. 

 

Hafif  ve  taze Market  Fresh  menüsünde  birbirinden  lezzetli  ve  doyurucu  3  çeşit  sandviç 

alternatifi bulunuyor. 

 

Arby’s’in yepyeni icadı taptaze Market Fresh Sandviçler tek başına 7,95, isteğe göre orta boy 

kıvırcık veya doğal kesim patates ve orta boy kola ile birlikte 10,95 TL olarak ücretlendiriliyor. 

Kıvırcık patatesleri,  tavuklu sandviçleri, wrapleri, kanat ve salataları  ile Arby’s’in geniş ürün 

yelpazesi, Market Fresh Sandviç ailesi ile daha da büyüyor. 



 
TAB Gıda hakkında: 

ATA Grubu'na bağlı TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş, Burger King, Sbarro, Popeyes'in Türkiye'deki 

Master Franchise olarak tüm haklarına sahiptir. TAB Gıda bünyesinde Burger King 1995 yılında, 

Popeyes ve Sbarro markaları ise 2006 yılında faaliyete geçmiştir. TAB Gıda 2010 yılında da Arby's'i 

bünyesine katmıştır. Bugün Türkiye genelinde 379 Burger King restoranı, 22 ilde 76 Sbarro, 21 ilde 76 

Popeyes ve 26 Arby’s restoranı bulunmaktadır. Hızlı servis restoran zincirlerini bünyesinde bulunduran 

TAB Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. bugüne kadar pek çok ödül alarak, sektörünün lideri konumunda 

bulunan firmalardan biri olmuştur.   

 

Arby’s Hakkında 

Arby’s, 1964 yılında Leroy ve Forrest Raffel kardeşler tarafından Ohido Boardman’da kurulmuştur. 
Dünyada eşi benzeri bulunmayan rosto sandviçler ve kıvırcık patatesleriyle benzerlerinden ayrışmayı 
başaran Arby’s, 1996’dan bu yana ülkemizde hizmet vererek, Türk tüketicilerinin de 
vazgeçilmezlerinden biri olmayı başarmıştır.  
 
Farkı, lezzetinde gizli olan özgün menüleri ile geleneksel fast food algısını değiştiren Arby’s,  
sandviçlerinde kullanmakta olduğu yüzde 100 dana etini 4 saat süre ile fırında yavaş yavaş pişirdikten 
sonra sipariş anında taze olarak dilimlemektedir. Benzerlerinden hem lezzet hem de görünüş olarak 
farklı olan ve market fresh sandviçleri, wrapleri, salataları ve leziz kıvırcık patatesleri de tüketiciyle 
buluşturan Arby’s’in dünya üzerinde 3500’den fazla restoranı bulunmaktadır. Eylül 2010’da TAB Gıda 
bünyesine katılmasının ardından hızlı bir büyüme hedefleyen Arby’s, şuan 26 şubesi ile Türkiye’de 
hizmet vermektedir. 
 
Kurulduğu günden bu yana vazgeçilmez soslar ile menülerini zenginleştiren Arby’s, 1964’te Ohio’da 
başladığı serüvene, menüsüne tavuk ürünleri, yağsız ve 300 kalorinin altında sandviçler ve salatalar 
ekleyerek devam etmiş mükemmeli hedefleyerek restoran sayısını yıllar boyunca artırmıştır.  
 
Yenilikçi menüleri ile Arby’s, daha lezzetli ve benzersiz seçenekler arayanların tek adresidir. 
 

 

Arbys’in duyurularını artık facebook üzerinden de takip etmek için: www.facebook.com/arbysturkiye 
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