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Korszerű táplálkozás Subway-módra:
n Gyors, egészséges étel. A szendvicsvá-
laszték kielégíti az egészségtudatos vevők 
igényeit
n Naponta akár többször is, frissen sütött 
ínyenc kenyerek. A sülő kenyér illata csaloga-
tóan lengi be az éttermet és környékét..
n Szószválaszték. Különleges szószok, me-
lyek még jobbá teszik a nagyszerű szendvi-
csek ízét.
n Rendelésre készülnek. Minden egyes 
szendvicset a vevőink igényeinek megfelelően 
készítünk el.
n Változatos feltétek. Az ízletes feltétek vá-
lasztéka teljessé teszi a tökéletes szendvicset.
n A SUBWAY® Franchise sok nagyszerű lehe-
tőséget kínál vendégeinek, hogy egészséges, 
gyorsan elkészülő étellel tegyék változatossá 
étkezéseiket.

Tudtad-e?

n Jared Fogle, az egykori indianai kollégista 
92 kilót fogyott azzal, hogy majdnem egy 
évig csak Subway® Sub-ot evett, és gyalogolt. 
2000. Január óta Ő lett a Subway® reklámarca.

n Az eredeti Subway ®Sub nem tartalmazott 
salátát. Mára a Subway® kb. 16 hold területnyi 
salátát használ fel naponta. Ez több, mint 35 
focipálya méretének felel meg.

n Az Entrepreneur Magazine a SUBWAY® 
éttermeket az utóbbi 23 évből 17 évben a 
legjobb franchise-lehetőség címével tüntette 
ki. Ez nehezen felülmúlható rekord.

A 98 országban 34 751 étteremmel jelenlévő 
SUBWAY® mára már a világ legnagyobb 
submarine szendvicseket kínáló franchise 
étteremlánccá nőtte ki magát, és vezető helyet 
foglal el a gyorsételeket kínáló étteremláncok 
körében.

n A legnépszerűbb 
Subway® sütemény a Sima 
Csokis Süti.

n A beszállítóktól értesültünk , hogy a 
Subway® a fagyasztott sütemények legna-
gyobb fogyasztója a világon.

n A kínai Mandarin nyelven a Subway® szó 
jelentése „az íze jobb, mint másé”

n Az első kanadai Subway® étterem 1986-ban 
nyílt St. Johns-ban. Mára Kanadában több 
Subway® étterem van, mint McDonalds.

Mi az, amit mi kínálunk?

A SUBWAY® éttermekben sokféle SUB-ot, 
salátát és wrap-et készítünk. Ahhoz, hogy 
biztos legyél abban, hogy a számodra legjobb 
kombinációt választod, kérd segítségünket az 
összeállításhoz, vagy használd részletes ren-
delési útmutatónkat, néhány könnyű lépésből 
áll az egész.

A SUBWAY® éttermek egészséges, ízletes 
és gyors alternatívát kínálnak vendégeiknek 
a zsíros és megterhelő gyorséttermi ételek 
helyett. 

Bár a SUB-jaink nagyon ízletesek, talán még 
finomabbak, ha desszertet és italt is választasz 
hozzájuk. Desszertjeink között megtalálod a 
legegészségesebbeket és az igazi kényeztető-
ket is. Az italok széles választékából mindenki 
találhat kedvére valót.

A világ kedvenc SUB szendvicslánca a 
munkahelyi, baráti és családi összejöveteleken 
is rendelkezésedre áll, legyen az esemény 
valamilyen ünnepnap, ünnepség, üzleti talál-
kozó vagy különleges alkalom. SUB-jaink és 
Wrap-jaink kiválóan alkalmasak születésnapi 
bulik, évfordulók, iskolai, sport- és klubesemé-
nyek, irodai összejövetelek, táncos események, 
piknikek és bulik kiszolgálására – tulajdon-
képpen jól jönnek bárhol, ahol vidám és éhes 
embereket kell jóllakatni.

A SUBWAY® éttermek 
története
Fred DeLuca 1965-ben végezte el a gimnáziu-
mot az USA-ban. Ő is arról álmodozott, hogy 
egyetemre megy, de nem tudta volna kifizetni 
az egyetem költségeit. Úgy döntött, tanácsot 
kér a régi családi baráttól, Dr. Peter Buck-tól. 

„Szerintem sub-szendvicsboltot kéne 
nyitnod!”, mondta Dr. Buck.

Fred először szkeptikusan 
fogadta az ötletet, de Dr. 
Buck elmagyarázta, hogyan 
finanszírozhatná egy 
szendvics-étterem Fred 
tanulmányait, és ezzel meg-

győzte fiatal barátját
Fred és Pete sub-éttermének 

első nyitvatartási napján már dél 
körül özönleni kezdtek a vendégek. A cég 

azóta is folyamatosan növekszik. Fred és Pete 
azt a célt tűzte ki, hogy 10 év alatt 32 szend-
vics-éttermet nyissanak meg. Nyolc évvel az 
első üzlet megnyitása után, 1974-ben Frednek 
és Pete-nek tizenhat étterme volt Connecticut 
államban, tehát céljukat még csak félig sikerült 
megvalósítaniuk.

A további növekedés lehetőségeit keresve 
terelődött figyelmük a franchise-rendszer-
re. Fred tehát felkereste Brian Dixon nevű 
barátját, és tett neki egy visszautasíthatatlan 
ajánlatot. Kölcsönt ígért neki, amiből megve-
heti az egyik éttermet, sőt, a gavallér ajánlatot 
még azzal is megtoldotta, hogy ha Briannak 
nem tetszik a dolog, visszaadhatja az üzletet, 
és még csak a kölcsönt sem kell visszafizetnie.

Brian lett tehát az első SUBWAY®-franchise 
tulajdonosa. Az új megoldással Pete és 
Fred nem csak elérte, de túl is szárnyalta a 
kitűzött célt. Mára, működésének 43. évében, 
a SUBWAY® lánc a világ legnagyobb, sub-
szendvicseket forgalmazó étteremlánca: az 
USA-ban, Kanadában és Ausztráliában több 
üzletünk van, mint a McDonald’s-nak. 

SUBWAY 
– a legegészségesebb 
gyorsétteremlánc


