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DEN FÖRSTA GRILLADE MUNKEN ÄR HÄR - DONUT WHOPPER®  
 
Den amerikanska nationaldagen för munkar firas den första juni. Det firar vi på Burger King 
med att lansera den första grillade munken någonsin, Whopper® Donut, som också kommer 
med en minihamburgare. 
 
Den första juni firas nationella munkdagen bland amerikaner och varumärken världen över. Den 
friterade delikatessen som kommit att bli ett ikoniskt bakverk har fått fotfäste i Sverige och det firar 
Burger King® med att tillverka den första grillade munken någonsin. Burger King® som grillat 
hamburgare sedan 1954 har nu skapat Whopper® Donut. Vad händer då med den bortskurna 
delen i mitten? Den får man som en ”gratis” minihamburgare.  
 
Whopper® Donut tillsammans med medföljande minihamburgare kommer att endast att finnas 
tillgänglig den första juni och säljas på Burger King Vasagatan i Stockholm.  
 
Misströsta inte – de gäster som inte har möjlighet att ta sig till restaurangen kan vända sig till 
världens största sociala matnätverk och receptsida, Buzzfeed Tasty. De har nämligen skapat ett 
specialrecept som gör att man kan tillverka sin egen grillade Whopper® Donut. Håll utkik efter 
specialreceptet som kommer ut på Buzzfeed Tastys hemsida under dagen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För bilder video eller information, vänligen kontakta: 
Sami Tahir, Presskontakt, MSL 
Telefon: 073 748 17 16 
E-post: sami.tahir@mslgroup.com 

 
 
 
Om Burger King: Burger King är en av världens största restaurangkedjor, med mer än 16 000 restauranger i 86 länder, varav 131 
restauranger finns i Sverige. 90 procent av Burger Kings restauranger världen över ägs och drivs av oberoende franchisetagare 
varav många är familjeägda som har funnits i flera decennier. Följ oss på Facebook och www.burgerking.se 
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