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 % ارزش افزٍدى اضافٌ نی گردد9 قبٌ کلیٌ نبالغ فَ
 

 

 English Menu ننَی فارسی 

 Food / rice / Persian food (Rial ) Price )لایر(قیهت  نَشیدنی ٍ دسر / پیش غذا ردیف

 Can soda 104444 041111 نَشابٌ قَطی 1

 Can Malta 104444 051111 دلستر قَطی 2

 Glass drink 00444 01111 بطرینَشابٌ  3

 Small mineral water 00444 60111 آب نعدنی کَچک 4

 Big mineral water 100444 045111 آب نعدنی بزرگ 5

 Syrup 174444 071111 شربت سن ایچ/ سنتی 6

 Tea (per person) 104444 061111 چایی )ير نفر( 7

 Nescafe milk (each person) 004444 001111 شیر نسکافٌ )ير نفر( 8

 Coffee 100444 005111 قًَى 9

 Packed cake 104444 011111 بشقاب سرد)پنیر،خیار،گَجٌ(. نان 11

 caramel cream 004444 051111 کرم کارانل 11

 Chocolate cream 004444 411111 کرم شکالت 12

 jelly 104444 001111 ژلٌ 13

 Traditional ice-cream 00444 45111 بستنی سنتی 14

 Fruit pudding 00444 00111 سیب زنینی سرخ کردى 15

 All kinds of shakes 004444 501111 قارچ سرخ کردى 16

 All kinds of herbal tea 004444 001111 انَاع دننَش 17

 All kinds of soup 044444 011111 انَاع سَپ 18

 Shallot yogurt 104444 001111 ناست نَسیر 19

 season's salad 004444 041111 ساالد فصل 21

 Shirazi salad 004444 041111 ساالدشیرازی 21

 Cabbage salad (previous order) 044444 411111 ساالد کلو)سفارش قبلی( 22

 olive 100444 005111 زیتَن 23

 Buttermilk in a glass 144444 011111 دٍغ لیَانی 24

 canned buttermilk 104444 051111 دٍغ قَطی 25

 Tomato omelette 004444 041111 انلت گَجٌ فرنگی 26

 fried egg 0744444 071111 نیهرٍ 27

 Fried mushrooms 004444 951111 قارچ سرخ کردى 28

 English Menu ننَی فارسی 

 Extra service (Rial ) Price )لایر(قیهت  خدنات/ جانبی ردیف

 Table reservation (each table for every 45 401111 دقیقٌ( 45رزرٍ نیز )ير نیز بٌ ازای ير  1
minutes) 

004444 

 Catering ceremony without material costs 004444 001111)ير نفر(  پذیرایی نراسو بدٍن يزینٌ نَاد 2

 Breakfast Buffet No. 1 1044444 0011111 0صبحانٌ بَفٌ شهارى  3

 Take-away-Breakfast 1004444 0091111 صبحانٌ بیرٍن بر 4

 Fruit of the season (per person) 044444 511111 نیَى فصل )ير نفر( 5

 Natural juice 004444 461111 آب نیَى طبیعی 6

 راينهای نیًهان:
لطفا در ينگام سفارش دقت نهائید. دقیقٌ نی باشد 05تا  05دقیقٌ ٍ غذا يای فرنگی  05تا 01 طبق نعهَل زنان طبخ ٍ ارائٌ غذا يای ایرانی بین 
 ساعت قبل دارند . ٍالزم است یک رٍز جلَ تار با يهاران رستَران يهاينگی صَرت بگیرد. 04برخی از اقالم ننَ نیاز بٌ سفارش 
 باشد. در صَرت درخَاست کافی است درخَاست ديید.يهٌ اقالم ننَ قابل تبدیل بٌ ننَی اکَنهی )اقتصادی( نی 
.تسَیٌ حساب کانل سفارشًا برای ير گرٍى یا عنَانی ضرٍری است ٍ در صَرت عدم تسَیٌ حساب سرٍیسی ارائٌ نهی گردد 
19000006671 ر نهائید.در صَرت ٍجَد ير گَنٌ نشکل خَايشهند است در ير لحظٌ از شبانٌ رٍز تَسط شهارى فَق بٌ صَرت ٍاتساپی ارتباط برقرا 
        .19000006671برای برگزاری نراسو این  ننَ پیشنًاد نهیشَد الزم است برای کسب ازاطالعات بیشتر با ٍاحد تشریفات تهاس حاصل فرنائید 
 .سفارش این ننَ از طریق اسنپ فَد ٍ پلتفرم يای غذای شًر انکانپذیر است 


