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Usta Dönerci®’den dürüme yepyeni bir yorum: Doya 

Doya Doyuran Pilavlı Dürüm!  
 

Geleneksel döner lezzetini, en uygun fiyat ve en üstün hizmet kalitesi ile 
sunan Usta Dönerci®, döneri pilavsız yemeyenlerin kalbini fethedecek enfes 
bir lezzet sunuyor… Usta Dönerci®’nin menüsüne eklenen “Pilavlı Dürüm” 

pilav ve döner lezzetini bir araya getiriyor. 

 
Usta Dönerci®, döner severlerin beğenisini kazanan birbirinden leziz, özenle hazırlanmış 
menüleri uygun fiyatları ve muhteşem lezzeti ile dikkat çekerken, menüsüne eklediği yepyeni 
lezzetiyle dönerdeki ustalığını bir kez daha ortaya koyuyor. 
 
Geleneksel dürüm dönere farklı bir yorum getiren Usta Dönerci®, döner ve pilavın lezzetli 
uyumunu doya doya doyuran pilavlı dürümünde bir araya getiriyor. İlk kez Usta Dönerci® 
tarafından tüketiciyle buluşan pilavlı dürüm, görenleri heyecanlandırırken; yiyenlerin 
damağında unutulmaz bir tat bırakıyor.   
 
Et döner ve tavuk döner seçenekleriyle sunulan pilavlı dürüm, geleneksel Hatay sosuyla da 
lezzetini ikiye katlıyor. Patates ve içeceğin de dâhil olduğu Pilavlı Dürüm Menü, doya doya 
doyurarak tüm damak zevklerine hitap ediyor. 
 
Zengin bir menüye sahip olan Usta Dönerci® lezzetli et ve tavuk döner menüleri, çorba, salata, 
tatlı ve içecek seçenekleri ile tüm damak zevklerine hitap ediyor. 
 
 

Pilavlı Et Dürüm Menü: 12,95 TL 
Pilavlı Tavuk Dürüm Menü: 10,95 TL 

 



 

 

 

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, 80’e yakın Sbarro®, 190’dan fazla Popeyes®, 60’dan fazla Arby’s® ve 
130’dan 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. 
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