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Popeyes®’dan Yepyeni Enfes Bir Lezzet:  

“Brioche Deluxe” 
 
 

Türkiye’nin en büyük* tavuk restoran zinciri Popeyes®’dan, yumuşacık ve 
nefis Brioche Ekmeği, , hafif acılı karma BBQ sosuyla ile yepyeni bir lezzet: 

“Brioche Deluxe”. 
 

Louisiana’nın ünlü şefleri tarafından geliştirilen eşsiz lezzet formülleri ve New Orleans’ın 
geleneksel lezzetlerini otantik tatlarla birleştirerek nefis lezzetler sunan Popeyes®’ın yepyeni 
“Brioche Deluxe” sandviçi gurme lezzet severlerin beğenisine sunulmaya başladı. Diğer 
adıyla pastane ekmeği olarak bilinen özel Brioche ekmeğiyle hazırlanan “Brioche Deluxe”, 
dilim cheddarı ve hafif acılı karma BBQ sosu ile lezzet severlerin gönlünü fethetmeye başladı. 
 
Global Popeyes® Ürün Geliştirme Ekibi ve Popeyes® Türkiye Geliştirme Ekibi tarafından 
dünyadaki yeni lezzet trendleri, Türkiyede’ki yerel lezzetler ve gelişmekte olan trendler analiz 
edildi. Yerli üreticilerle de geliştirme faaliyetleri yürütüldü ve tüm bu çalışmalar sonucu 
Popeyes® restoranlarında tüketicilerin beğenisine sunulacak birbirinden iddialı ve lezzetli 
ürünler yaratıldı. “Brioche Deluxe” de yumuşacık enfes ekmeğiyle bu zincirin ilk halkası oldu; 
Popeyes®’ın yıl boyunca yapacağı süprizler bitmeyecek gibi gözüküyor. 
 
Popeyes®’ın yeni lezzeti “Brioche Deluxe” menü, orta boy Cage Fries ve orta boy içeceği ile 
Popeyes® restoranlarında sizleri bekliyor. 
 
Popeyes® ve diğer ürünlerle ilgili ayrıntılı bilgiye www.popeyes.com.tr adresinden ve 
Facebook/Popeyes Türkiye adresinden ulaşabilirsiniz. 
 
 
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 

http://www.popeyes.com.tr/


50’ye yakın 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. 
 
*Popeyes®, 10 Haziran 2016 tarihi itibariyle açık tavuk restoran zincirleri adedine göre Türkiye’nin 40’tan fazla şehrinde 
150’den fazla restoran sayısına ulaşarak Türkiye’deki liderliğini kanıtlamıştır. 
 
Bilgi için: Medyaevi İletişim –Özüm Özdemir /Oğuz Sarıpınar– 0212 351 91 81  


