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Cumalar yetmez hafta sonu da bizim olsun! 
 

Et tutkunlarının vazgeçilmez adresi Arby’s®, Kasım ayının son Cuma günü başlayacak 
şahane bir kampanyayı hayata geçiriyor. Arby’s® Friday fırsatıyla Aralık ayının sonuna 

kadar Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri geçerli olacak, ortalığı kasıp kavuracak tatların bir 
arada olduğu menü 39,95 TL’ye lezzet severleri bekliyor! 

 
Lezzetli ve benzersiz seçenekler arayanların tek adresi olmaya devam eden Arby’s®, “Cumalar 
yetmez hafta sonu da bizim olsun” mottosuyla Arby’s® Friday Menü’yü tüm restoranlarında 
servise sunuyor. Yoğun geçen bir haftanın ardından kendinizi birbirinden şahane lezzetlerle 
ödüllendirmek isterseniz, gideceğiniz en doğru adres Arby’s®! 
 
29 Kasım – 29 Aralık tarihleri arasında Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri geçerli olacak ve 
lezzet şöleni yaşatacak kampanya menüsü;  1 adet 16 saat fırınlanmış, özel 
Arby’s® teknikleriyle fümelenmiş Füme Kaburga Klasik Sandviç, 1 adet 4 saat ağır ağır 
fırınlanmış Roast Beef Steak Soslu Sandviç, sırrı şeklinde değil lezzetinde olan 1 adet Orta Boy 
Curly Fries ve 2 adet Orta Boy Coca-Cola’dan oluşuyor. Üstelik Coca-Cola şekersiz içecek 
tercihinde büyük seçim bizden diyen Arby’s® adeta lezzeti ikiye katlıyor.  
 
Sıra dışı ve doyurucu lezzetlerin adresi Arby’s® hakkında daha çok bilgi sahibi olmak için 
https://www.arbys.com.tr/  adresini ziyaret edebilir 
veya https://www.facebook.com/arbysturkiye ve twitter.com/ArbysTr 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, 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 22 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. 
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