
 50و      50 تلفه دفتز فروش:                                                                                                                                                                             منىی تشزیفات هتل پارسیان اویه
 

 میشىد%عىارض افزوده  % بابت سزویض و  بللػ وى  هب

 

 منىی مخصىص هتل اویه
 طاالد رعوص  -طاالد  پاستا   –طاالد   یىاننی   –طاالد   رذت   –طاالد سبشیجات   شیپ غذای سزد : 
 شذهربش گىشتهای سزد زتئیه  -انىاع  رتشی   –بىرانی  اسفناج   –ماست  و خیار 

 کىکى سیب سمینی –میزسااقسمی  -حلیم بادمجان   -تبىهل  لبنانی   -انىاع دلمو   -سبشیجات پختو شذه  شیپ غذای لرم : 
 

 غذااهی اصلی
 عذد( نفر  00) ره    ربه ردستو با سض مخصىص و سبشیجات پختو شذه 

 عذد( نفر  00ردستو )ره  بىقلمىن      –      عذد( نفر  0ماهی  شیز ردستو با سبشیجات  )ره 

 خىرش فصل  -   آللالى پلى با مرغ -بیف استزوگانف    -مرصع پلى با مرغ  –بااقلی پلى با گىشت ربه 

 چیکه فینگر سىخاری        –ربنج سفیذ سعفرانی      –جىهج کلاب سعفرانی    

 ژیگى ربه با سض       -کلاب لقمو سعفرانی    –هت چیه گىشت      

 کلاب چىبی با سض مخصىص     –سىخاری  بیگى

  خىرش فسنجان -  خىراک سبان 
 

 انىاع دسز

کالت –ژهل میىه ای  –كرم کارامل   پلمبیز –میىه  شارلىت-مىص ش
 كرم شارلىت –کیک میىه ای  –پافیذرومز  –کیک بستنی 

 

 نىشیذنی اهی سزد و لرم
 قىطی انىاع نىشاهب  -آب میىه –آب معذنی   -قهىه  –چای 

 

 ریال  0000نفرره  هب اسای  قیمت 
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 میشىد%عىارض افزوده  % بابت سزویض و  بللػ وى  هب

  شماره یکمنىی 
 انىاع طاالد اردور

گلیسی   طاالد  – سبشیجات  طاالد  
ن
 طاالد یىاننی  -طاالد  پاستا  – کلم ا

 ماست طاده - ماست و خیار  – طاالد شیزاسی  – طاالد  سیب سمینی آلمانی   -طاالد مکزیکی 
 سىفلو سبشیجات پختو شذه -  انىاع رتشی -انىاع دلمو   -  ربش گىشتهای سزد روی آینو

 

 غذااهی اصلی
 عذد( نفر  0ربه ردستو با سض مخصىص ) ره 

 عذد( نفر  0ماهی  شیز ردستو با سبشیجات  )ره 

  آللالى پلى با مرغ   -  جىهج کلاب سعفرانی–    بااقلی پلى با گىشت ربه

 خىرش فصل   –هت چیه مرغ        –مرصع پلى با مرغ        –کلاب لقمو سعفرانی 

 السانیا  –ژیگى ربه با سض یا بیف استزوگانف     –خىرش فسنجان با مرغ  

 چیکه فینگر سىخاری   -جىهج رتش و شیزیه  یا شیزیه پلى با مرغ    

 کىکى سیب سمینی  -ربنج سفیذ سعفرانی 
 

 انىاع دسز

کالت – ژهل میىه ای –كرم کارامل   پلمبیز   – شارلىتكرم  -مىص ش
 پای سیب   –کیک میىه ای  –پافیذرومز  –کیک بستنی 

 

 نىشیذنی اهی سزد و لرم
 انىاع نىشاهب قىطی  -آب میىه –آب معذنی   -قهىه  –چای 

 

 ریال  50000ره نفر    هب اسای  قیمت 
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 میشىد%عىارض افزوده  % بابت سزویض و  بللػ وى  هب

  شماره دومنىی 
 انىاع طاالد اردور

 طاالد مکزیکی -طاالد  انذوزنی   – رذت   طاالد  – سبشیجات  طاالد  
 ماست طاده - ماست و خیار  – طاالد شیزاسی  – طاالد  یىاننی 

 ربش گىشتهای سزد –حلیم بادنجان   -طاالد پاستا 
 

 غذااهی اصلی
 عذد( نفر  500ربه ردستو با سض مخصىص ) ره 

 عذد( نفر  0ردستو با سبشیجات  )ره  بىقلمىن 

 السانیا   -  جىهج کلاب سعفرانی–    بااقلی پلى با گىشت ربه

 چیکه فینگر سىخاری     –بیف استزوگانف        –خىرش فسنجان با مرغ      

 هت چیه مرغ      –    ماهی قزل آال با سبشی پلى     –کلاب لقمو سعفرانی 

 کىکى سیب سمینی  -جىهج رتش و شیزیه  

 ربنج سفیذ سعفرانی 
 

 انىاع دسز

کالت –ژهل میىه ای  –كرم کارامل     شارلىتكرم  -مىص ش
 پافیذرومز  –کیک بستنی 
 

 نىشیذنی اهی سزد و لرم
 انىاع نىشاهب قىطی  -آب میىه –آب معذنی   -قهىه  –چای 

 

 ریال  00000ره نفر    هب اسای  قیمت 
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 میشىد%عىارض افزوده  % بابت سزویض و  بللػ وى  هب

  شماره هسمنىی 
 انىاع طاالد اردور

 طاالد سیب سمینی   - طاالد شیزاسی  – سبشیجات  طاالد  
گلیسی -طاالد  ماکارونی   – چهار فصل    طاالد 

ن
 طاالد کلم ا

 ماست طاده - ماست و خیار    - میزسا اقسمی  
 بىرانی اسفناج 

 

 غذااهی اصلی
 السانیا   -  جىهج کلاب سعفرانی–    بااقلی پلى با گىشت ربه

 چیکه فینگر سىخاری     –جىهج رتش و شیزیه         –خىرش فسنجان با مرغ      

 هت چیه مرغ      –سبشی پلى  با   ماهی قزل آال      –کلاب لقمو سعفرانی 

 کىکى سیب سمینی  -انىاع سبشیجات پختو شذه   

 ربنج سفیذ سعفرانی 
 

 

 انىاع دسز

کالت –ژهل میىه ای  –كرم کارامل   کیک بستنی –پافیذرومز   -مىص ش
 
 

 نىشیذنی اهی سزد و لرم
 انىاع نىشاهب قىطی  -آب میىه –آب معذنی   -قهىه  –چای 

 
 

 

 ریال  0000ره نفر    هب اسای  قیمت 
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 میشىد%عىارض افزوده  % بابت سزویض و  بللػ وى  هب

  شماره چهار منىی 
 

 انىاع طاالد اردور
 طاالد سیب سمینی   - طاالد شیزاسی  – سبشیجات  طاالد  
 ماست طاده - ماست و خیار    - میزسا اقسمی   -طاالد  روص    – پاستا    طاالد 

 

 غذااهی اصلی
 السانیا   -  جىهج کلاب سعفرانی–    بااقلی پلى با گىشت ربه

 سبشی پلى  با   ماهی قزل آال    –خىرش انتخابی )فسنجان با مرغ (        

 جىهج رتش و شیزیه  یا سرکش پلى یا آللالى پلى  با مرغ        

 کىکى سیب سمینی  -هت چیه مرغ 

 انىاع سبشیجات پختو شذه     

 ربنج سفیذ سعفرانی 
 

 

 انىاع دسز

کالت –ژهل میىه ای  –كرم کارامل   شارلىت - مىص ش
 
 

 نىشیذنی اهی سزد و لرم
 انىاع نىشاهب قىطی  -آب میىه –آب معذنی   -چای 

 
 

 ریال  0000ره نفر    هب اسای  قیمت 


