منوی تشریفات هت

تلفن دفتر فروش:

ل پارسیان اوین 1396

منوی مخصوص هتل او نی

شیپ غذا ی سرد  :ساالد سبزیجات – ساالد رذت – ساالد یواننی – ساالد پاستا  -ساالد رعوس
ماست و خیار – بورانی اسفناج – انواع رتشی  -ربش گوشتهای سرد زتئین شده
شیپ غذا ی گرم  :سبزیجات پخته شده  -انواع دلمه  -تبوهل لبنانی  -حلیم بادمجان  -میرزااقسمی – کوکو سیب زمینی
غذا اهی اصلی
ربه ردسته با سس مخصوص و سبزیجات پخته شده ( ره  100نفر  1عدد)
ماهی شیر ردسته با سبزیجات (ره  70نفر  1عدد) – بوقلمون ردسته (ره  100نفر  1عدد)
بااقلی پلو با گوشت ربه – مرصع پلو با مرغ  -بیف استروگانف  -آلبالو پلو با مرغ
جوهج کباب زعفرانی – ربنج سفید زعفرانی – چیکن فینگر سوخاری
هت چین گوشت – کباب لقمه زعفرانی  -ژیگو ربه با سس
میگو سوخاری – کباب چوبی با سس مخصوص
خوراک زبان  -خورش فسنجان
خوراک اقرچ اسپانیولی
انواع دسر
کرم کارامل – ژهل میوه ای – موس ش کالت-شارلوت میوه – پلمبیر
روکوکو – پافیدرولز – چیز کیک – کرم شارلوت

نوشیدنی اهی سرد و گرم
چای – نس کاهف  -آب معدنی –آب میوه  -انواع نوشاهب قوطی
قیمت هب ازای ره نفر 2226400ریال
% 9عوارض افزوده میشود

و

2740556 2740555

منوی تشریفات هت

تلفن دفتر فروش:

ل پارسیان اوین 1396

منوی شماره یک

انواع ساالد اردور
ساالد سبزیجات – ساالد کلم ان گلیسی –ساالد پاستا  -ساالد یوان ین
ساالد مکزیکی  -ساالد سیب زمینی آلمانی – ساالد شیرازی – ماست و خیار  -ماست ساده
ربش گوشتهای سرد روی آینه  -انواع دلمه  -انواع رتشی  -سوفله سبزیجات پخته شده
غذا اهی اصلی
ربه ردسته با سس مخصوص ( ره  150نفر  1عدد)
ماهی شیر ردسته با سبزیجات (ره  70نفر  1عدد)
بااقلی پلو با گوشت ربه –جوهج کباب زعفرانی  -آلبالو پلو با مرغ
کباب لقمه زعفرانی – مرصع پلو با مرغ – هت چین مرغ – خورش فصل
خورش فسنجان با مرغ – ژیگو ربه با سس یا بیف استروگانف – الزانیا
جوهج رتش و شیرین یا شیرین پلو با مرغ  -چیکن فینگر سوخاری
ربنج سفید زعفرانی  -کوکو سیب زمینی
انواع دسر
کرم کارامل – ژهل میوه ای – موس ش کالت -کرم شارلوت – پلمبیر
روکوکو – پافیدرولز – چیز کیک – پای سیب
نوشیدنی اهی سرد و گرم
چای – نس کاهف  -آب معدنی –آب میوه  -انواع نوشاهب قوطی
قیمت هب ازای ره نفر  1834250ریال
% 9عوارضافزوده میشود

و

2740556 2740555

منوی تشریفات هت

تلفن دفتر فروش:

ل پارسیان اوین 1396

منوی شماره دو

انواع ساالد اردور
ساالد سبزیجات – ساالد رذت –ساالد اندوزنی  -ساالد مکزیکی
ساالد یواننی – ساالد شیرازی – ماست و خیار  -ماست ساده
ساالد پاستا  -حلیم بادنجان – ربش گوشتهای سرد
غذا اهی اصلی
ربه ردسته با سس مخصوص ( ره  200نفر  1عدد)
بوقلمون ردسته با سبزیجات (ره  150نفر  1عدد)
بااقلی پلو با گوشت ربه –جوهج کباب زعفرانی  -الزانیا
خورش فسنجان با مرغ – بیف استروگانف – چیکن فینگر سوخاری
کباب لقمه زعفرانی – ماهی قزل آال با سبزی پلو – هت چین مرغ
جوهج رتش و شیرین  -کوکو سیب زمینی
ربنج سفید زعفرانی
انواع دسر
کرم کارامل – ژهل میوه ای – موس ش کالت -کرم شارلوت
رتامیسو – پافیدرولز
نوشیدنی اهی سرد و گرم
چای – نس کاهف  -آب معدنی –آب میوه  -انواع نوشاهب قوطی
قیمت هب ازای ره نفر  1568600ریال
% 9عوارض افزوده میشود

و

2740556 2740555

منوی تشریفات هت

تلفن دفتر فروش:

ل پارسیان اوین 1396

منوی شماره هس

انواع ساالد اردور
ساالد سبزیجات – ساالد شیرازی  -ساالد سیب زمینی
ن کل ن
ل
گ
ی
س
ساالد چهار فصل –ساالد ماکارو ی  -ساالد م ا ی
میرزا اقسمی  -ماست و خیار  -ماست ساده
بورانی اسفناج
غذا اهی اصلی
بااقلی پلو با گوشت ربه –جوهج کباب زعفرانی  -الزانیا
خورش فسنجان با مرغ – جوهج رتش و شیرین – چیکن فینگر سوخاری
کباب لقمه زعفرانی – سبزی پلو با ماهی قزل آال – هت چین مرغ
انواع سبزیجات پخته شده  -کوکو سیب زمینی
ربنج سفید  -خوراک اقرچ اسپانیولی
انواع دسر
کرم کارامل – ژهل میوه ای – موس ش کالت -پافیدرولز – رتامیسو
نوشیدنی اهی سرد و گرم
چای – نس کاهف  -آب معدنی –آب میوه  -انواع نوشاهب قوطی
قیمت هب ازای ره نفر  1290300ریال
% 9عوارض افزوده میشود

و

2740556 2740555

منوی تشریفات هت

تلفن دفتر فروش:

ل پارسیان اوین 1396

منوی شماره چهار

انواع ساالد اردور
ساالد سبزیجات – ساالد شیرازی  -ساالد سیب زمینی
ساالد پاستا –ساالد روس  -میرزا اقسمی  -ماست و خیار  -ماست ساده
غذا اهی اصلی
بااقلی پلو با گوشت ربه –جوهج کباب زعفرانی  -الزانیا
خورش انتخابی (فسنجان با مرغ ) – سبزی پلو با ماهی قزل آال
جوهج رتش و شیرین یا زرکش پلو یا آلبالو پلو با مرغ
هت چین مرغ -کوکو سیب زمینی
انواع سبزیجات پخته شده
ربنج سفید زعفرانی


انواع دسر
کرم کارامل – ژهل میوه ای – موس ش کالت – شارلوت – روکوکو

نوشیدنی اهی سرد و گرم
چای  -آب معدنی –آب میوه  -انواع نوشاهب قوطی
قیمت هب ازای ره نفر  1106875ریال
% 9عوارض افزوده میشود

و

2740556 2740555

