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Dziś Światowy Dzień Pizzy

Wpadnij na Pizzę Trójkąt Pepperoni do Żabka Café
9 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Pizzy, dlatego warto zajrzeć do Żabka Café i spróbować nowości – Pizzy Trójkąta
z salami Pepperoni, która właśnie znalazła się w stałej ofercie przekąsek serwowanych na ciepło. Kawałek (156 g) z salami i
serem mozzarella jest dostępny w cenie 4,99 zł lub w zestawie z napojem w cenie 5,99 zł.
Pizza to jedno z najpopularniejszych dań na świecie. Teraz jej miłośnicy swoje ulubione danie będą mogli zjeść kiedy tylko będą
mieć na to ochotę: w drodze do pracy, szkoły czy na spotkanie ze znajomymi. Każdy sklep sieci Żabka z ofertą gastronomiczną
Żabka Café zaserwuje dla nich w ciągu 3 minut pyszny kawałek pizzy z salami i włoskim serem mozzarella z wybranym sosem
lub ketchupem Heinz.
Pomysł wprowadzenia pizzy na pojedyncze kawałki jest odpowiedzią na potrzeby klientów Żabki, którzy coraz częściej
korzystają z szybkich przekąsek jako zaspokojenia głodu w toku załatwiania codziennych spraw. Pizza na ciepło jako szybka,
smaczna i treściwa przekąska uzupełniła obecną ofertę Żabka Café obejmującą hot dogi w sześciu wariantach (z parówką,
kabanosem, chili oraz bekonem i serem, parówka xxl, kiełbaska z wołowina xxl), taquitos oraz L.A. Chicken.

_____________________________
Firma Żabka Polska S.A. jest właścicielem największej w Polsce sieci sklepów typu convenience, prowadzonych pod marką Żabka
i supermarketów Freshmarket. W ciągu kilkunastu lat działalności na krajowym rynku, Spółka zdobyła pozycję lidera tego segmentu
sprzedaży. Sieci sklepów Żabka i Freshmarket to nowoczesna koncepcja handlu detalicznego, która ma na celu zapewnienie klientom wygody
w dokonywaniu zakupów. Wychodząc naprzeciw potrzebom konsumentów w sklepach Żabka i Freshmarket oferowane są najlepsze produkty
w konkurencyjnych cenach oraz szeroki wachlarz usług dodatkowych.
Więcej informacji o sklepach Żabka oraz Freshmarket na: www.zabka.pl i www.freshmarket.pl. Więcej informacji o spółce Żabka Polska na
www.zabkapolska.pl
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