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 Fمنوی  Eمنوی  Dمنوی  Cمنوی  Bمنوی Aمنوی 

باقالی پلوبا گوشت 

 گوسفند

باقالی پلوبا گوشت 

 گوسفند

گوشت  باقالی پلوبا

 گوسفند

باقالی پلوبا گوشت 

 گوسفند

باقالی پلوبا گوشت 

 گوسفند

باقالی پلوبا گوشت 

 گوسفند

 مرصع پلو با مرغ  مرصع پلو با مرغ  مرصع پلو با مرغ  زرشک پلو با مرغ  آلبالو پلو با مرغ  زرشک پلو با مرغ 

 نفر144بره درسته هر نفر144بره درسته هر نفر144بره درسته هر نفر 124بره درسته هر خورش قسنجان خورش قسنجان

سبزی پلو با ماهی 

 قزل اال

سبزی پلو با ماهی 

 قزل اال

سبزی پلو با ماهی 

 قزل اال

سبزی پلو با ماهی 

 قزل اال

سبزی پلو با ماهی 

 قزل اال

سبزی پلو با ماهی 

 قزل اال

 جوجه کباب  جوجه کباب  جوجه کباب  جوجه کباب  جوجه کباب  جوجه کباب 

 کباب کوبیده  کباب کوبیده  کباب کوبیده  کباب کوبیده  کباب کوبیده  کباب کوبیده 

 کباب بره  الزانیا الزانیا الزانیا خوراک زبان  بیف استروگانف 

 خوراک ژیگو بره خوراک ژیگو بره روتی مرغ با سبزیجات سوفله سبزیجات سوفله سبزیجات سوفله سبزیجات

 برنج سفید برنج سفید برنج سفید برنج سفید برنج سفید برنج سفید

 میگو سوخاری میگو سوخاری میگو سوخاری میگو سوخاری ته چین مرغ ته چین مرغ

 الزانیا مدل11پیش غذا 
شیرماهی درسته 

 نفر64هر

شیرماهی درسته 

 نفر64هر

شیرماهی درسته 

 نفر64هر

شیرماهی درسته 

 نفر64هر

 نفر24بوقلمون هر نفر24بوقلمون هر نفر24بوقلمون هر مدل15پیش غذا  مدل15پیش غذا  مدل2دسر

 ته چین گوشت ته چین گوشت ته چین گوشت مدل2دسر مدل8دسر چای و نسکافه

 شیرین پلو با مرغ شیرین پلو با مرغ شیرین پلو با مرغ  چای و نسکافه چای و نسکافه آبمیوه غ ط

 روتی مرغ با سبزیجات کباب بختیاری خوراک زبان آبمیوه غ ط آبمیوه غ ط آب معدنی

 جوجه چینی خورش فسنجان مدل12پیش غذا  آب معدنی آب معدنی نوشابه

 خورش فسنجان مدل11پیش غذا  مدل14دسر نوشابه نوشابه دوغ

 خوراک زبان مدل14دسر چای و نسکافه دوغ دوغ دلستر

 آلبالو پلو با مرغ چای و نسکافه آبمیوه غ ط دلستر دلستر 

 مدل11پیش غذا  آبمیوه غ ط آب معدنی   

 مدل11دسر آب معدنی نوشابه   

 چای و نسکافه نوشابه دوغ   

 آبمیوه غ ط دوغ دلستر   

 آب معدنی دلستر    

 نوشابه     

 دوغ     
 دلستر     

 هرنفر 

 ریال59.009000

 هرنفر

 ریال 090509000

 هرنفر

 ریال 090009000

 هرنفر

 ریال 90009000.

 هرنفر

 ریال 95009000.

 هرنفر

 ریال 0090009000

 


