
 
  0011     نیم سال دوم هتل پارسیان اوین   سمینار و خدماتتشریفات  منویقیمت 

  5501222شماره تماس  
  یک  منوی

 
ی سرد   شیپ غذا

 ساالد اندوزنی  -  کلم ساالد   –ساالد شیرازی   -یواننی ساالد  –رذتساالد  –   فصلساالد  
 انواع رتشی - بورانی  اسفناج   –ماست  و خیار  -ماست    -ساالد پاستا 

  سبزیجات پخته -  میرزااقسمی  -رااتتو   –حلیم بادمجان  –انواع دلمه 
اهی اصلی  غذا

 راس(  0 نفر 011 ره) ردسته بوقلمون -(راس 0 نفر 011 ره) سبزیجات با ردسته شیر ماهی  -راس (    0نفر   011ربه ردسته با سس مخصوص و سبزیجات ) ره 

 مرغ  با پلو آلبالو -ربه  گوشت با باقالپلو -     زعفرانی لقمه کباب - (مرغ ران و سینه) کباب جوهج

 مرغ چین هت-گوشت  چین هت-زبان  خوراک-مرغ  تند با  پلو -مرغ  با پلو مرصع

 سوخاری  میگو–مخصوص  سس با چوبی ربه  کباب –مرغ  با پلو زرکش

 سوخاری  فینگر چیکن-استروگانف  چیکن-استروگانف  بیف- فصل خورشت
 انواع دسر

کالت  -ژهل میوه ای  –کرم کارامل   چیز کیک  –شارلوت میوه  –کیک بستنی  –تیرامیسو - موس ش
 نوشیدنی اهی سرد و گرم

کاهف –چای  آب معدنی  - دوغ  – انواع نوشاهب قوطی  -طبیعی  آب میوه – نس

 
 ریال2.511.111نفر ره ازای هب   قیمت

 

 گرددردصد ارزش افزده اضاهف می  9هب مبالغ فوق 

 






 
  0011     نیم سال دوم هتل پارسیان اوین   سمینار و خدماتتشریفات  منویقیمت 

  5501222شماره تماس  
 دو منوی 

 
 انواع ساالد اردور

 یواننی ساالد -ساالد  اندوزنی   –  رذت ساالد  –   فصل ساالد  
  – ماست ساده  - ماست و خیار  -ساالد پاستا   –ساالد  شیرازی 

 میرزا اقسمی  -سبزیجات پخته  
اهی اصلی  غذا

 راس(  0 نفر 021 ره) ردسته بوقلمون-راس (     0نفر   511ربه ردسته با سس مخصوص و سبزیجات ) ره 

 جوهج رتش و شیرین -سبزی پلو با ماهی   –ربه  گوشت با باقالپلو -     زعفرانی لقمه کباب - (مرغ ران و سینه) کباب جوهج
 مرغ  با پلو زرکش   -هت چین   -الزانیا  –پلو بحرینی  با مرغ 

 استروگانف  چیکن-استروگانف  بیف- فصل خورشت
 دسرنواع  

کالت  –ژهل میوه ای  –کرم کارامل   تیرامیسو -پافید رلز -شارلوت  کرم  –موس ش
 نوشیدنی اهی سرد و گرم

کاهف  –چای  آب معدنی  - دوغ  – انواع نوشاهب قوطی  -طبیعی  آب میوه  -نس

 
 ریال11.111..0نفر ره ازای هب   قیمت

 
 ردصد ارزش افزده اضاهف می گردد 9هب مبالغ فوق 

 



 
  0011     نیم سال دوم هتل پارسیان اوین   سمینار و خدماتتشریفات  منویقیمت 

  5501222شماره تماس  
   هس   منوی

 
 انواع ساالد اردور

  کلم  ساالد - ساالد پاستا  -   سیب زمینی ساالد  -ساالد شیرازی –   فصلساالد   
  –ماست ساده  - ماست و خیار    -   اسفناج بورانی

  سبزیجات پخته  -   اقسمی یرزا م 
اهی اصلی  غذا

 سبزی پلو با ماهی   –ربه  گوشت با باقالپلو -     زعفرانی لقمه کباب - (مرغ ران و سینه) کباب جوهج
 هت چین   -الزانیا  -مرغ   با پلو زرکش   -باقال پلو با مرغ  –پلو بحرینی  با مرغ 

 سوخاری  فینگر چیکن -بیف استروگانف  -استروگانف   چیکن-فصل  خورشت
 انواع دسر

کالت –ژهل میوه ای  –کرم کارامل    تیرامیسو –موس ش
 سرد و گرمنوشیدنی اهی 

کاهف  –چای    آب معدنی  - دوغ  -  انواع نوشاهب قوطی  -طبیعی  آب میوه -نس



ریال0.111.111نفر ره ازای هب   قیمت



 

 ردصد ارزش افزده اضاهف می گردد 9هب مبالغ فوق 

 




 
  0011     نیم سال دوم هتل پارسیان اوین   سمینار و خدماتتشریفات  منویقیمت 

  5501222شماره تماس  
 چهار  منو

 
ی گرم  ساالد انواع  و شیپ غذا

 ساالد روس  -ساالد پاستا   -ساالد سیب زمینی     -ساالد شیرازی – ساالد  فصل  
 ماست ساده  - ماست و خیار 

  سبزیجات پخته  -   اقسمی میرزا 
اهی  اصلی غذا

 سبزی پلو با ماهی   -     زعفرانی لقمه کباب - (مرغ ران و سینه) کباب جوهج
 هت چین   -الزانیا  -مرغ   با پلو زرکش   -باقال پلو با مرغ 

 چیکن فینگر سوخاری -استروگانف   چیکن-فصل    خورشت
 دسر انواع

 چری رتایفل  – ای میوه ژهل – کارامل کرم
 گرم و سرد اهی نوشیدنی

 آب معدنی  – دوغ – قوطی نوشاهب انواع  -طبیعی  میوه آب–قهوه – چای
 

ریال5.001.111نفر ره ازای هب   قیمت



 ردصد ارزش افزده اضاهف می گردد 9فوق هب مبالغ 



 



 
  0011     نیم سال دوم هتل پارسیان اوین   سمینار و خدماتتشریفات  منویقیمت 

  5501222شماره تماس  

 یک وعده شماره میان 

کاهف(قهوه  -چای  میوه فصل  – آب معدنی –طبیعیآب میوه  –انواع شیرینی رت، خشک و کیک صبحاهن  –)نس

یی   ریال 0521111قیمت  ربای ره نفر بدون پذریایی  وعده غذا

یی   ریال 0011111قیمت  ربای ره نفر رد صورت پذریایی  وعده غذا

 میان وعده شماره دو

کاهف(قهوه  -چای  آب معدنی  – طبیعی آب میوه –انواع شیرینی رت، خشک و کیک صبحاهن  –)نس

یی   ریال 551111قیمت  ربای ره نفر بدون پذریایی  وعده غذا

یی   ریال 251111قیمت  ربای ره نفر رد صورت پذریایی  وعده غذا

 میان وعده شماره هس

کاهف(قهوه –شیرینی رت،  خشک و کیک  انواع -چای  آب معدنی –)نس

یی    ریال 001111قیمت  ربای ره نفر بدون پذریایی  وعده غذا

یی   ریال 001111قیمت  ربای ره نفر رد صورت پذریایی  وعده غذا

 

 ردصد  ارزش افزوده  9هب احتساب  



 
  0011     نیم سال دوم هتل پارسیان اوین   سمینار و خدماتتشریفات  منویقیمت 

  5501222شماره تماس  
 ریال 111/111/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (                                                                      غذا     رد صورت داشتن  )ر طبقه از سالنهای کوه نور  نیم روز     اجاره   ه                                                                                                                 

 ریال111/111/021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 اجاره نیم روز    ره طبقه از سالنهای کوه نور                                                                                                   

                   ریال 111/111/011                                                                                                                                                                                                                                                          طبقه سالن کوه نور ) نمااگشیهی بدون رغهف بندی و کف سازی (                                                                      اجاره ره                                                                                                 

  ریال 111/111/21                                                                                                                                                                                                                             (                                                                                           غذا     رد صورت داشتن نیم روز    سالن کارون           ، )   اجاره                                                                                                

 ریال111/111/51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ره      نیم روز  سالن کارون   اجا                                                                         

 ریال111/211/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         اعت ااتق جلسات ) دوازده نفره (                                     اجاره ره س                                                                                         

 ریال111/111/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                اجاره  نیم روز ااتق جلسات  کارون ) بیست و هن  نفره (                                                                                                                                       

 ریال 111/111/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              سالن کارون                                                                                                                    سیستم سمیناری                             

  ریال 111/111/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       سالن کوه نور                                                                                                                 سیستم سمیناری                                                                                        

 ریال111/111/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2/5* 5/   2ویدیو رپوژکتور و رپده نمایش                                                                                           

 ریال ./111/111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   عدد میکروفن رو میزی ، یک عدد بی سیم (                                 51میکروفن کنفرانسی )                                                                                        

 ریال 111/111/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                سیستم ضبط  صدا                                                                                                                                            

 ریال 111/111/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (LED) مربع       متر  تلوزییون شهری ره                  

 ریال          111/011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               میکروفن بی سیم اضاهف                                                                                                                                                               

 


