
 
  0011     نیم سال دوم هتل پارسیان اوینو خدمات  رعوسی تشریفات  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

 
 ردصد ارزش افزده اضاهف می گردد 9هب مبالغ فوق 

 






 
  0011     نیم سال دوم هتل پارسیان اوینو خدمات  رعوسی تشریفات  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
 نواع دسر 

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 اوینو خدمات  رعوسی تشریفات  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
 نوشیدنی اهی سرد و گرم

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 اوینو خدمات  رعوسی تشریفات  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 9هب مبالغ فوق 

 



 
  0011     نیم سال دوم هتل پارسیان اوینو خدمات  رعوسی تشریفات  منویقیمت 

  5501222شماره تماس  

 

 ریال  000/000/00                                                                             اجاره هر طبقه از سالنهای کوه نور 

 ریال  000/000/060                                                     اجاره دو طبقه سالن کوه نور                               

 ریال  000/000/00                                                      اجاره اتاق عقد ) بدون سفره (                              

 ریال  000/000/0                                                   سیستم صوتی ) پلی بک و پخش موزیک (                  

 ریال 000/000/06                                                       خواننده                                                           

 : سایر خدمات بنا به درخواست میزبان مراسم

    قنادی هتل ( تر ) تهیه شده در همان روز توسطانواع شیرینی خشک و 

 هر جام گل  گل آرایی روی میزها ، جایگاه ورودی سالن ، پله و میز ها 

 دسته گل عروس و تزئین ماشین عروس

  انواع سفره های عقد و نامزدی 




