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“Cajun “ ile hazırlanan yeni lezzetli tavuk ve 
patateslerle Popeyes tutkunlarının 
damaklarındaki tat doruğa çıkacak 

 
Türkiye’nin en büyük* tavuk restoran zinciri Popeyes yeni Cajun lezzeti  ile 

Tavuk ve patates keyfini ikiye katlıyor. 
 
Louisiana Mutfağı’nın birbirinden eşsiz lezzetlerini Türkiye’deki tüketicilerle buluşturan Popeyes, 
farklı kültürlerin otantik lezzetleriyle harmanlanan Cajun lezzeti ile Popeyes tutkunlarının 
damaklarındaki tadı doruğa çıkarıyor. 
 
Tadına doyulmaz lezzetlerin uğrak noktası Popeyes’in yeni Cajun lezzeti, 7 farklı kültürün otantik 
lezzetlerinden meydana gelen baharatlardan oluşuyor. Enfes Cajun’un  içinde soğan, sarımsak, kırmızı 
toz biber, acı biber, fesleğen, maydonoz ve karabiber baharatlarının harmanlanmasından oluşuyor. 
Popeyes’ın  marine tavukları, Türkiye Popeyes tarafından Türk damak tadı ve lezzetlerine uygun hale 
getirilen Cajun lezzeti ile marine ediliyor.  
 
Bu lezzetle hazırlanmış birbirinden nefis ürünler Popeyes restoranlarında lezzet tutkunlarını bekliyor. 
Popeyes severlerini acı cajun baharatıyla terbiyelenmiş kocaman göğüs parçalarından oluşan Cajun 
Pepper Tenders menü; 3 parça tenders , isteğe bağlı cajun lezzetli orta boy patates, ortaboy içecek ve 
biscuitiyle beraber sadece 11.95 TL.’ye Popeyes’ta. 
 
Popeyes’ın “Maxi Kova Menü” kampanyasıyla leziz 2 parça nefis Terbiyeli Tavuk, 2 parça Tenders, acı 
severler için 4 parça Acılı Kanat, 5 parça Wicked Chicken, 5 parça Dip’n Chick’n, isteğe bağlı kajun 
lezzetli kova boy patates, 2 biscuit ve 2 içecek ile iki kişilik bir lezzet şöleni sunan Popeyes misafirlerini 
bu lezzete davet ediyor.  Üstelik bu muhteşem menü sadece 27.50 TL. 
Popeyes, önümüzdeki dönemlerde yeni cajun lezzetli ürünlerini severleri ile buluşturmaya devam 
edecek. 
 

Popeyes® Hakkında: : Dünyada 27 ülkede 2,000’den fazla şubesi ile hizmet veren ve 12 saat önceden özel 

baharatlarla marine edilip, sımsıcak servis edilen, Amerika’da yapılan lezzet testinde “Amerika’nın kızarmış 
tavuk şampiyonu-mağlup edilemez baharatlı lezzet” olarak da 1. seçilmiş olan bir marka olan Popeyes® 2015’te 

(Dünya’da 43’ıncı, Türkiye’de ise 8. yılını kutlamıştır.)*Popeyes®, bu kısa sürede Türkiye’nin 30 şehrinde 

100’den fazla restoran sayısına ulaşarak Türkiye’deki liderliğini kanıtlamıştır. 
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