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 منوی شماره یک
 ساالد رعوس  -ساالد  پاستا   –ساالد   یواننی   –ساالد   رذت   –   فصل ساالد سبزیجاتشیپ غذای سرد : 

 انواع  رتشی   –بورانی  اسفناج   –ماست  و خیار 
 میرزااقسمی  -حلیم بادمجان   -تبوهل  لبنانی   -انواع دلمه   -سبزیجات پخته شده  شیپ غذای گرم : 

اهی اصلی  غذا
 عدد( 0نفر  011ربه ردسته با سس مخصوص و سبزیجات پخته شده    ) ره 

 عدد( 0نفر  011بوقلمون ردسته )ره       –عدد(       0نفر  01ماهی  شیر ردسته با سبزیجات  )ره 
 آلبالو پلو با مرغ    -مرصع پلو با مرغ  –ا گوشت ربه بااقلی پلو ب

 چیکن فینگر سوخاری        –ربنج سفید زعفرانی      –جوهج کباب زعفرانی    
  یا بیف استراگانف ژیگو ربه با سس      -کباب لقمه زعفرانی    –هت چین گوشت      

 کباب چوبی با سس مخصوص     –میگو سوخاری 
  خورشت فصل – فسنجان تخورش  -  خوراک زبان 

 انواع دسر
کالتموس  –ژهل میوه ای  –کرم کارامل   پلمبیر –شارلوت میوه -ش

 کرم شارلوت – چیز کیک –روکوکو
 نوشیدنی اهی سرد و گرم

کاهف –چای   انواع نوشاهب قوطی  -آب میوه –آب معدنی   - نس
 )جنپ شنبه ، جمعه و اعیاد( ریال  7051111نفرقیمت هب ازای ره 

 )شنبه  ات چهارشنبه( ریال  7551111نفرقیمت   هب ازای ره 
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 شماره دومنوی 
 انواع ساالد اردور

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

 حلیم بادنجان   -ساالد پاستا 
 

اهی اصلی  غذا
 عدد( 0نفر  711ربه ردسته با سس مخصوص ) ره 

 عدد( 0نفر  051بوقلمون  ردسته با سبزیجات  )ره 
 الزانیا   -جوهج کباب زعفرانی  –بااقلی پلو با گوشت ربه    

 بیف استروگانف         –خورش فسنجان با مرغ      
 ماهی قزل آال با سبزی پلو     –کباب لقمه زعفرانی 

 جوهج رتش و شیرین  -هت چین مرغ      –    
 رانیربنج سفید زعف  

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

 نوشیدنی اهی سرد و گرم
کاهف  –چای   انواع نوشاهب قوطی  -آب میوه –آب معدنی   -نس

 )جنپ شنبه ، جمعه و اعیاد( ریال  0951111نفرقیمت   هب ازای ره 
 )شنبه  ات چهارشنبه( ریال  0911111نفرقیمت   هب ازای ره 
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 منوی شماره هس 
 انواع ساالد اردور

 ساالد سیب زمینی   - ساالد شیرازی  –   فصل ساالد سبزیجات 
گلیسی -ساالد  ماکارونی     ساالد کلم ان

 ماست ساده - ماست و خیار    - میرزا اقسمی  
 بورانی اسفناج 
اهی اصلی  غذا

 الزانیا   -کباب زعفرانی  جوهج –بااقلی پلو با گوشت ربه    
 چیکن فینگر سوخاری     –خورش فسنجان با مرغ      

 هت چین مرغ      –سبزی پلو  با   ماهی قزل آال      –کباب لقمه زعفرانی 
 زعفرانی ربنج سفید  -انواع سبزیجات پخته شده   

 انواع دسر
کالت –ژهل میوه ای  –کرم کارامل   رتامیسو –موس ش

 سرد و گرم نوشیدنی اهی
کاهف  –چای    انواع نوشاهب قوطی  -آب میوه –آب معدنی   -نس

 )جنپ شنبه ، جمعه و اعیاد( ریال  0551111نفرقیمت   هب ازای ره 
 )شنبه  ات چهارشنبه( ریال  0511111نفرقیمت   هب ازای ره 
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 منوی شماره چهار  
 انواع ساالد اردور

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

اهی اصلی  غذا
 الزانیا   -جوهج کباب زعفرانی  –بااقلی پلو با گوشت ربه    

 سبزی پلو  با   ماهی قزل آال    –خورش انتخابی 
 انواع سبزیجات پخته شده     -هت چین مرغ  -زرکش پلو    با مرغ          

 ربنج سفید زعفرانی 
 انواع دسر

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

 انواع نوشاهب قوطی  -آب میوه –آب معدنی   -چای 
 )جنپ شنبه ، جمعه و اعیاد( ریال  0451111نفرقیمت   هب ازای ره 

 )شنبه  ات چهارشنبه( ریال  0311111نفرقیمت   هب ازای ره 
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 اوینپارسیان هتل  وژیه منوی 
ی سرد :   ماست ساده -ساالد شیرازی  -ساالد رعوس  -ساالد  پاستا   –ساالد   یواننی   –ساالد   رذت   –   فصلساالد شیپ غذا

 انواع  رتشی  -تبوهل لبنانی -بورانی بادمجان –بورانی  اسفناج   –ماست  و خیار 
ی گرم :   میرزااقسمی  -کشک بادمجان -سبزیجات پخته شده  شیپ غذا

 

اهی اصلی  غذا
 عدد( 0نفر  011ربه ردسته با سس مخصوص و سبزیجات پخته شده    ) ره 

 عدد( 7نفر  700ماهی شیر ردسته با سبزیجات ) ره  -عدد( 0نفر  011بوقلمون ردسته )ره 
 –کباب لقمه زعفرانی  –جوهج کباب مخصوص زعفرانی –با گوشت ربه بااقلی پلو 

 زرکش پلو با مرغ و آلو( –شیرین پلو با مرغ و آلو –و آلوآلبالو پلو با مرغ    )
 ربنج سفید زعفرانی -الزانیا -مرغهت چین  – خورش فسنجان

 انواع دسر 
کالت –ژهل میوه ای  –کرم کارامل   رپلمبی  –س () آانان شارلوت میوه -موس ش

 روکوکو  - کرم شارلوت –تیرامیسو
 نوشیدنی اهی سرد و گرم 

کاهف –چای    وطیق انواع نوشاهب   -آب میوه –آب معدنی   - نس
 خدمات  منوی وژیه

 سیستم صوتی-سالن مراسم–گل آرایی)پله اهی ورودی(  –ااتق عقد با سفره  –میوه فصل  –شیرینی
 )جنپ شنبه ، جمعه و اعیاد( ریال  7451111نفرقیمت   هب ازای ره 

 )شنبه  ات چهارشنبه( ریال  0991111نفرقیمت   هب ازای ره 
 

 


