 سمینارها و مجالس،همایشها

Farsi Food
Industrial Group

حس خوب به طعم خاطرات لذت بخش
شــادروان حــاج محمــد علــی فارســی بنیانگــذار و موســس
«تهیــه غــذای فارســی» در ســال  1364میباشــند.
ایشــان بــا رویکــرد اصلــی مشــتری مــداری از طریــق ارائــه
کمیــت در عرضــه محصــوالت و خدمــات
باالتریــن کیفیــت و ّ
بــه مشــتریان توانســت نــام و آوازه «فارســی» را بــر ســر
زبــان هــا بینــدازد و پــس از ایشــان ،فرزنــدان روش پــدر
فقیــد را ســرلوحه کار قــرار دادنــد بــه نحــوی کــه هماکنــون
«فارســی» نــه تنهــا در شــهر تهــران بلکــه در اقصــی نقــاط
کشــور بــه برنــدی خوشــنام شــهرت یافتــه اســت.
گــروه صنایــع غذایــی فارســی بــا بیــش از  37ســال ســابقه
درخشــان در زمینــه ارائــه خدمــات و محصــوالت غذایــی بــا
کیفیــت و ســازگار بــا ذائقــه و ســلیقه ایرانــی دارای مــدرن
تریــن و پیشــرفته تریــن تکنولــوژی روز دنیــا بــه همــراه
همــکاران و تیــم متخصــص آمــوزش دیــده و مجــرب ،بــا
محوریــت بهداشــت و ســامت تغذیــه مشــتریان ،آمــاده
ارائــه خدمــات جهــت میهمانــی هــا ،مجالــس ،ســمینارها و
همایــش هــا مــی باشــد.

کد اشتراک مشتری:

ارتباط با سازمان021-24528 :

نام و نام خانوادگی:

کارشناسـان فـروش مجالـس

0912 778 97 32

کارشناس فروش فارسی:

0912 923 30 85

0912 958 04 10

موبایلکارشناسفروش:

کارشناسان واحد همایش ها و سمینارها
0912 593 50 24
farsi.food

www.farsifood.com

0912 270 39 86

یکــی از وجــوه متمایــز کننــده غذاهــای فارســی ســرو متنــوع و منعطــف بــا شــرایط برگــزاری
مجالــس و ســمینارها مــی باشــد کــه شــامل:

سرو در محل برگزاری توسط سرآشپزان فارسی
ســرو در محــل توســط سرآشــپزان فارســی یکــی از محبــوب تریــن و بهتریــن مــدل هــای ســرو
نــزد مشــتریان قدیمــی و ســابقه دار فارســی مــی باشــد.
در ایــن مــدل ســرو ،غــذا از آشــپزخانه توســط سیســتم حمــل و نقــل بــه همــراه سرآشــپزان
مجــرب ارســال مــی گــردد و در محــل برگــزاری ،غــذا بــه دمــای مطلــوب ســرو مــی رســد و در
ظــروف مخصــوص تزئیــن و آمــاده ســرو در میــز نهــار و یــا شــام مــی گــردد.
همچنیــن در صــورت وجــود فضــای آزاد ،طبــخ انــواع کبــاب هــا در محــل توســط سرآشــپزان
امــکان پذیــر مــی باشــد کــه تمامــی تجهیــزات الزم طبــخ کبــاب آورده مــی شــود.

سرو در باکس گرم نگهدارنده با سیلور پایه دار
در ایــن نــوع ،ســرو غــذا درظــروف ســیلور پایــه دار بــه صــورت کشــیده شــده ،داغ و تزئیــن
شــده در باکــس هــای مخصــوص توســط سیســتم حمــل و نقــل ارســال مــی گــردد.
الزم بــه ذکــر اســت غــذا پــس از تحویــل درب منــزل مشــتریان محتــرم ،بــه شــرط بــاز نشــدن
درب باکــس و خــارج نشــدن غــذا از آن مــی توانــد در حــدود یــک ســاعت گرمــای الزم جهــت
قــرار گرفتــن روی میــز را حفــظ کنــد.
ایــن مــدل ســرو بــه مشــتریانی پیشــنهاد مــی گــردد کــه بــه علــت محدودیــت در محــل
برگــزاری ،امــکان ســرو توســط سرآشــپز در محــل را ندارنــد و یــا بــه ســادگی و در عیــن حــال
کام ـاً درخــور و شایســته مهمانــی ایرانــی قصــد برگــزاری مجالــس خــود بــه بهتریــن نحــو را
دارنــد.

farsi.food
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ارسال غذا در باکس گرم نگهدارنده آماده به سرو توسط مشتری
در ایــن نــوع ،غــذا در ظــروف اســتیل گــود و در باکــس هــای مخصــوص بــه صــورت داغ و فلــه ای
بــا سیســتم حمــل و نقــل بــرای مشــتریان محتــرم ارســال مــی گــردد و کلیــه متعلقــات ،همــراه بــا
غــذای مربوطــه (بســته بــه نــوع غــذا) بــه صــورت جداگانــه ارســال مــی شــود.
ایــن مــدل ســرو مناســب مشــتریانی اســت کــه تنهــا نیازمنــد غــذای داغ فارســی در محــل
برگــزاری مــی باشــند و دارای ظــروف ســرو ،امــکان ســرو و تزئیــن غــذا مــی باشــند.

ارسال غذای تک پرس در باکس های گرم نگهدارنده

3

در ایــن نــوع ســرو ،غــذا در ظــروف یکبــار مصــرف تــک پــرس شــده ،بــه صــورت داغ و آمــاده
ســرو در باکــس گــرم نگهدارنــده ارســال مــی گــردد.
باکــس گــرم نگهدارنــده غــذای تــک پــرس بــا ظرفیــت هــر یــک 30 ،پــرس غــذا ،قابلیــت گــرم
نگــه داشــتن غــذای تــک پــرس تــا محــل برگــزاری را فراهــم مــی نمایــد.
همچنیــن امــکان ســفارش غــذای تــک پــرس بــه تعــداد بــاال در تمامــی طــول ســال بــه ویــژه
مــاه مبــارک رمضــان و مــاه هــای محــرم و صفــر امــکان پذیــر مــی باشــد.

پک بسته بندی لوکس (کوچک)
یــک عــدد جعبــه منقــش بــه نــام فارســی و دارای ظرفیــت یــک عــدد غــذای تــک پــرس ،یــک
عــدد نوشــیدنی و یکــی از ملحقــات مناســب کنــار غــذا (مثــل ماســت و خیــار یــک نفــره و
غیــره).

پک بسته بندی لوکس (بزرگ)
یــک عــدد جعبــه منقــش بــه نــام فارســی کــه دارای ظرفیــت یــک عــدد غــذای تــک پــرس ،یــک
عــدد نوشــیدنی و دو عــدد از ملحقــات کنــار غــذا (مثــل ســاالد فصــل و ماســت و خیــار یــک
نفــره و غیــره).
الزم بــه ذکــر اســت در مــواردی کــه غــذای خورشــتی مــد نظــر مشــتریان محتــرم باشــد مــی تــوان
بــه جــای ســاالد فصــل یــک نفــره ،از ظــرف خــورش اســتفاده نمــود.

farsi.food
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گروه صنایع غذایی فارسی با سابقه ای درخشان ،از پیشگامان در صنعت کترینگ و غذای آماده می باشد و
مفتخر است در برپایی همایش ها و سمینارها میزبان شما عزیزان باشد.
تعدادی از پیمانکاری ها و خدمات همایش به شرح زیر می باشد:
• پیمانکار اصلی پذیرایی سالن همایش ها دانشگاه شهید بهشتی
تهران
• پیمانکار پذیرایی سالن همایش ها وزارت کشور
• پیمانکار پذیرایی سالن همایش ها برج میالد تهران
• پیمانکار پذیرایی اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران

• پیمانکار پذیرایی دانشگاه خواجه نصیرالدین
طوسی
• پیمانکار پذیرایی دانشگاه صنعتی شریف
• پیمانکار پذیرایی دانشگاه علم و صنعت
• پیمانکار برپایی نمایشگاه های غذایی

خدمات برگزاری اجالس و سمینارها

پذیرایی میان وعده:
• نوشیدنی :سرو آبمیوه طبیعی فصل ،انواع کوکتل
• نوشیدنی گرم :انواع چای با طعم های گوناگون ،انواع قهوه ،نسکافه و ...
• میوه :میوه فصل به صورت بار میوه و کوکتل میوه
• شیرینی :شامل تارت میوه و خشک ،کیک مراسم براساس انتخاب مشتری
• خدمــات جانبــی :گل آرایــی ،شــمع آرایــی و تزئینــات ورودی ،تجهیــز وســایل گرمایشــی و سرمایشــی ،نورپردازی
و روشــنایی محــل مراســم ،پوشــش هــای تزئینــی (آالچیــق ،حریــر ،چــادر) و چایخانه ســنتی
سرپرست واحد سمینارها:

09125935024

farsi.food

واحد اجرایی09122703986 :
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منـوی سفارشـات مجالـس

3,420,000

باقال پلو با ماهیچه

2,020,000

باقال پلو با گوشت بره

چلو کباب برگ ویژه با کوبیده

1,320,000

زرشک پلو با مرغ

شیرین پلو با مرغ

1,380,000

آلبالو پلو با ماهیچه

3,470,000

1,450,000

مرصع پلو با مرغ

2,170,000

آلبالو پلو با گوشت بره

آلبالو پلو با گوشت قلقلی

1,350,000

عدس پلو با گوشت چرخ کرده

1,160,000

1,470,000

آلبالو پلو با مرغ

عدس پلو با گوشت چرخ کرده و خرما

1,290,000

عدس پلو با گوشت بره

1,910,000

سبزی پلو با فیله ماهی قزل آال

1,470,000

عدس پلو با مرغ

انواع کباب با برنج

1,210,000

چلو کباب برگ مخصوص با کوبیده

چلو کباب میکس

چلو کباب میکس با کوبیده

3,100,000

2,250,000

2,650,000
1,900,000

2,300,000
1,770,000
2,170,000

جوجه کباب بدون استخوان با برنج

1,400,000

چلو کباب کوبیده لقمه(تک سیخ)

1,150,000

چلو کباب نگینی

1,250,000

چلو کباب کوبیده

چلو جوجه کباب با کوبیده

چلو جوجه کباب ترش

1,350,000

لوبیا پلو با گوشت

چلو کباب برگ مخصوص

چلو کباب کوبیده مرغ

1,300,000
1,100,000

1,800,000

1,440,000

1,450,000

پلو یونانی با میگو

1,050,000

ته چین با مرغ لوزی ( 2برش)

ته چین مرغ مخصوص (یکنفره)

1,350,000

ته چین باقالی پلو با مرغ (پُرسی)

1,400,000

چلو ماهیچه

3,200,000

ته چین ساده لوزی ( 2برش)

360,000

کباب برگ ممتاز ( 250گرم)

کباب برگ ویژه ( 200گرم)

1,900,000

چلو گوشت

کباب برگ مخصوص ( 150گرم)

1,200,000

چلو مرغ

چلو ساده با کره

500,000

زرشک پلو ساده

620,000

620,000

باقال پلو ساده

انواع کباب

انواع پلو

چلو کباب برگ ویژه

1,320,000

باقال پلو با مرغ

5

چلو کباب برگ ممتاز

چلو کباب برگ ممتاز با کوبیده

2,700,000

680,000

شیرین پلو ساده

750,000

مرصع پلو ساده

770,000

آلبالو پلو ساده

510,000

عدس پلو ساده

550,000

سبزی پلو ساده

1,750,000

1,400,000

جوجه کباب بدون استخوان (سینه)

900,000

کباب شیشلیک بدون استخوان

2,400,000

کباب میکس

1,270,000

جوجه کباب بدون استخوان (ران)

کباب بختیاری

کباب کوبیده ( 100گرم)

940,000

2,000,000

400,000

کباب لقمه گوشت ( 150گرم)

650,000

کباب کوبیده نگینی

750,000

کباب کوبیده مرغ ( 100گرم)

300,000

جوجه کباب ترش ( 300گرم)

940,000

کلیه قیمت ها به ریال می باشد.
farsi.food
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منـوی سفارشـات مجالـس
چلو خورش قیمه سیب زمینی

1,140,000

چلوخورش قیمه بادمجان

1,190,000

چلو خورش قورمه سبزی

1,300,000

چلو خورش فسنجان(مرغ)

چلو خورش فسنجان(گوشت قلقلی)

1,300,000

چلوخورش نعنا جعفری با قارچ

1,250,000

چلو خورش خالل بادام(کرمانشاهی)

1,250,000

چلو خورش واویشکا

1,140,000

چلو خورش کاری

1,050,000

1,550,000

خورش قیمه سیب زمینی

640,000

خورش قیمه بادمجان

690,000

خورش فسنجان(مرغ)

850,000

خورش فسنجان(گوشت قلقلی)

800,000

خورش نعنا جعفری با قارچ

750,000

بوقلمون درسته

خورش خالل بادام(کرمانشاهی)

750,000

خورش واویشکا

640,000

خورش مسما بادمجان

کوفته تبریزی بزرگ

ماهی سفید درسته دریایی
میگو بنیه شده(طبخ در محل)

23,000,000

میگو سوخاری (دیس)

22,000,000

خوراک فیله ماهی قزل آال

میگو سوخاری(طبخ در محل)

سبزیجات پخته(دیس)
سوفله سبزیجات

550,000

1,050,000

ماهیچه

گوشت بره

مرغ تکه

مایه شیرین پلو(نیم کیلویی)

750,000

زبان با سبزیجات

6,100,000
ژیگو با سبزیجات (ران درسته گوسفند) 14,500,000

رولت گوشت با سبزیجات

6,450,000

الزانیا

4,900,000

10,500,000
57,000,000

1,250,000

آش جو

آش-سوپ

خوراک ها گوشت

آش آبادانی

5,000,000

ژیگو با سبزیجات

بره درسته

8,300,000

1,370,000

22,000,000

3,700,000

3,150,000

2,700,000

1,400,000
700,000

1,150,000

1,700,000

12,000,000

کوفته تبریزی کوچک

دیزی مخصوص فارسی

15,000,000

---------

مایه آلبالو پلو (نیم کیلویی)

بیف استروگانف

1,450,000

690,000

ملحقا ت

خورش کرفس

سبزیجات

800,000

خورش قیمه نثار

شنیسل مرغ

6,800,000

710,000

خورش قورمه سبزی

خورش کاری

چیکن استروگانف

4,800,000

جوجه چینی(دیس)

فیله مرغ سوخاری (دیس)

1,190,000

چلو خورش مسما بادمجان

چلو خورش قیمه نثار

خورش ها

1,350,000

غذاهای دریایی

چلو خورش ها

چلوخورش کرفس

خوراک (مرغ)

1,210,000

جوجه چینی(طبخ در محل)

7,300,000

آش رشته

آش شله قلمکار

350,000
350,000
550,000

سوپ جو سفید

250,000

سوپ سبزیجات

350,000

سوپ جو قرمز

سوپ مخصوص سرآشپز

سوپ ورمیشل

کلیه قیمت ها به ریال می باشد.
farsi.food

700,000

www.farsifood.com

قیمت ها در سایت  www.farsifood.comبه روز رسانی می شود.

280,000

500,000

280,000

6

منـوی سفارشـات مجالـس
کشک بادمجان

3,800,000

دلمه برگ مو

130,000

5,200,000

حلیم بادمجان

360,000

دلمه فلفل

پیش غذا

کوکو سیب زمینی

150,000

کتلت مرغ

120,000

180,000

کوکو سبزی

180,000

کتلت گوشت

شامی پوک

ساندویچ کباب کوبیده

ساندویچ مرغ و گردو

760,000

ساندویچ کتلت گوشت

تیرامیسو تکنفره (لوکس)

کرم پاناکوتا شکالتی تکنفره (لوکس)

کرم پاناکوتا نسکافه تکنفره (لوکس)

920,000

حلوا بیسکوئیتی (لوکس)

ساندویچ ژامبون گوشت

ساندویچ چیزبرگر

900,000

خرما با مغز گردو (لوکس)

حلوا و خرما رج رج (لوکس)

820,000

حلوا تزئین شده (دیس تخت)

حلوا تزئین شده (دیس گرد)

550,000

ساندویچ الویه

ساندویچ کوکو سبزی

دیس کاناپه لوکس (فینگرفود)

خرما با مغز گردو (دیس گرد)

660,000

حلوا لیوانی لوکس

6,000,000

دیس ساندویچ کالب ژامبون ( 32عددی) 4,200,000
ساندویچ کالب چهارگوش پنیری (هر عدد) 250,000

شربت خاکشیر ( 1/5لیتری)

نوشیدنیها

نوشابه قوطی

300,000
600,000

دوغ خانواده

دلستر بطری

دلستر قوطی

دلستر خانواده

آب معدنی کوچک

آب معدنی خانواده

خرما VIP

قیمت مصوب

دوغ قوطی

دوغ بطری

حلوا VIP

قیمت مصوب

قیمت مصوب

ساالد فصل

قیمت مصوب
قیمت مصوب
قیمت مصوب
قیمت مصوب
قیمت مصوب

ساالد شیرازی
ساالد الویه

ساالد کلم

قیمت مصوب
قیمت مصوب

320,000

330,000
330,000
330,000
340,000

2,300,000
2,800,000

2,500,000

1,760,000
1,200,000

4,200,000

3,100,000

2,200,000

160,000

260,000
180,000

2,300,000
1,800,000

2,800,000
2,000,000

2,500,000

1,800,000

ساالد مخصوص

3,150,000

ماست و خیار

1,750,000

ساالد ماکارونی

2,400,000

بورانی اسفناج (بلور گرد)

1,800,000

ساالد سیب زمینی (روسی)

2,600,000

زیتون پرورده (بلور گرد)

کلیه قیمت ها به ریال می باشد.
farsi.food

330,000

شله زرد (بلور گرد)

خرما با مغز گردو (تکنفره)

نوشابه خانواده

3,000,000

2,800,000

1,600,000

حلوا (تکنفره)

قیمت مصوب

2,700,000

حلوا و شله زرد لیوانی لوکس

شله زرد (تکنفره)

ساالدها

نوشابه بطری

2,600,000

2,500,000

شله زرد لیوانی لوکس

دیس ساندویچ کالب پنیری ( 32عددی) 3,300,000

یخ بهداشتی

تارت شارلوت

ژله بلوبری تکنفره (لوکس)

880,000

ساندویچ ژامبون مرغ

موکاچینو

2,600,000

کرم پاناکوتا میوه فصل تکنفره (لوکس) 330,000

1,180,000

ساندویچ فیله مرغ سوخاری ( 2تکه)

پلمبیر با سبد

1,750,000

ژله مخلوط تکنفره (لوکس)

3,800,000

760,000

کرم پاناکوتا شکالتی

2,600,000

کرم کارامل تکنفره (لوکس)

260,000

دیس مخلوط کتلت و کوکو

کرم پاناکوتا با میوه فصل

2,300,000

تارت توت فرنگی

300,000

سمبوسه با گوشت و پنیر

ساندویچ ها

دسـرها

دلمه بادمجان

دلمه گوجه فرنگی

220,000

ژله بلوبری با تخم شربتی

کرم پاناکوتا نسکافه

280,000

2,000,000

1,900,000

تیرامیسو

210,000

دلمه برگ کلم

27

کرم کارامل

ژله میوه ای مخلوط

2,000,000

www.farsifood.com

قیمت ها در سایت  www.farsifood.comبه روز رسانی می شود.

3,300,000

منـوی پیشنهادی مجالـس
منوهای پیشنهادی بر اساس حداقل  100نفر برآورد گردیده است.

1

* پلوها :باقالپلو با گوشت بره ،زرشک پلو با مرغ ،خورش فسنجان با مرغ ،چلو ساده
* ساالدها :ساالد فصل ،ساالد ماکارونی ،ساالد کلم
* دسرها :کرم کارامل ،ژله مخلوط میوه ،کرم پاناکوتا (با میوه فصل) ،پاناکوتا (شکالتی) ،تیرامیسو
* انواع نوشیدنی قوطی

2

* پلوها :باقالپلو با گوشت بره ،زرشک پلو با مرغ ،خورش فسنجان با مرغ ،چلو ساده
* کباب ها :جـوجـه کـبـاب(طـبـخ در محل)
* ساالدها :ساالد فصل ،ساالد ماکارونی ،ساالد کلم
* دسرها :کرم کارامل ،ژله مخلوط میوه ،کرم پاناکوتا (با میوه فصل) ،پاناکوتا (شکالتی) ،تیرامیسو
* انواع نوشیدنی قوطی

3

* پلوها :باقالپلو با گوشت بره ،زرشک پلو با مرغ ،شیرین پلو با مرغ ،خورش فسنجان با مرغ ،چلو ساده
* کباب ها :جـوجـه کـبـاب(طـبـخ در محل) ،کباب کوبیده (طبخ در محل)
* ساالدها :ساالد فصل ،ساالد ماکارونی ،ساالد کلم
* دسرها :کرم کارامل ،ژله مخلوط میوه ،کرم پاناکوتا (با میوه فصل) ،پاناکوتا (شکالتی) ،تیرامیسو
* انواع نوشیدنی قوطی

هر نفر  2/560/000لاير

هر نفر  2/870/000لاير

هر نفر  3/260/000لاير

4

* پلوها :باقالپلو با گوشت بره ،مرصع پلو با مرغ ،آلبالو پلو با مرغ ،خورش فسنجان با گوشت قلقلی ،چلو ساده
* کباب ها :جـوجـه کـبـاب(طـبـخ در محل)
* خوراک ها :خوراک زبان با سبزیجات ،خوراک بیف استروگانف
* ساالدها :ساالد فصل ،ساالد مخصوص ،ساالد کلم
* دسرها :کرم کارامل ،ژله مخلوط میوه ،کرم پاناکوتا (با میوه فصل) ،پاناکوتا (شکالتی) ،تیرامیسو
* انواع نوشیدنی قوطی

هر نفر  3/600/000لاير

5

* پلوها :باقالپلو با گوشت بره ،شیرین پلو با مرغ ،آلبالو پلو با مرغ ،خورش فسنجان با گوشت قلقلی ،چلو ساده ،ته چین با مرغ
* کباب ها :جـوجـه کـبـاب(طـبـخ در محل) ،کباب کوبیده (طبخ در محل)
* خوراک ها :جوجه چینی(طبخ در محل) ،خوراک زبان با سبزیجات ،خوراک بیف استروگانف
* ساالدها :ساالد فصل ،ساالد ماکارونی ،ساالد کلم
* دسرها :کرم کارامل ،ژله مخلوط میوه ،کرم پاناکوتا (با میوه فصل) ،پاناکوتا (شکالتی) ،تیرامیسو
* انواع نوشیدنی قوطی

هر نفر  4/370/000لاير

کلیه قیمت ها به ریال می باشد.
farsi.food

www.farsifood.com

قیمت ها در سایت  www.farsifood.comبه روز رسانی می شود.

8

منـوی پیشنهادی مجالـس
منوهای پیشنهادی بر اساس حداقل  100نفر برآورد گردیده است.

6

* پلوها :باقالپلو با گوشت بره ،شیرین پلو با مرغ ،آلبالو پلو با مرغ ،خورش فسنجان با گوشت قلقلی ،چلو ساده،
ته چین با مرغ
* کباب ها :جـوجـه کـبـاب(طـبـخ در محل) ،کباب کوبیده لقمه(طبخ در محل)
* خوراک ها :ماهی قزل آال(طبخ در محل) ،خوراک زبان با سبزیجات ،خوراک بیف استروگانف ،خوراک چیکن
استروگانف ،میگو بنیه(طبخ در محل) ،بوقلمون درسته
* ساالدها :ساالد فصل ،ساالد مخصوص ،ساالد کلم
* دسرها :کرم کارامل ،ژله مخلوط میوه ،کرم پاناکوتا (با میوه فصل) ،پاناکوتا (شکالتی) ،تیرامیسو
* انواع نوشیدنی قوطی

7

* پلوها :باقالپلو با گوشت بره ،مرصع پلو با مرغ ،آلبالو پلو با مرغ ،خورش فسنجان با گوشت قلقلی ،چلو ساده،
ته چین با مرغ
* کباب ها :جـوجـه کـبـاب (طـبـخ در محل) ،کباب برگ ویژه (طبخ در محل)
* خوراک ها :جوجه چینی (طبخ در محل) ،خوراک ژیگو با سبزیجات ،خوراک بیف استروگانف ،میگو
سوخاری(طبخ در محل) ،بره درسته
* ساالدها:ساالد فصل ،ساالد مخصوص ،زیتون پرورده
* دسرها :کـرم کـارامـل ،پاناکوتا (شـکـالتی) ،تارت شارلوت ،کرم پاناکوتا(با میوه فصل) ،تیرامیسو
* انواع نوشیدنی قوطی

هر نفر  5/240/000لاير

9

هر نفر  6/470/000لاير

VIP

* پلوها :باقالپلو با ماهیچه ،مرصع پلو با مرغ ،آلبالو پلو با مرغ ،زرشک پلو با مرغ ،خورش کاری ،خورش خالل
بادام کرمانشاهی ،پلو یونانی با میگو ،چلو ساده ،ته چین با مرغ
* کباب ها :جوجـه کـبـاب ران (طـبـخ در محل) ،شیشلیک(طبخ در محل)
* خوراک ها :خوراک ژیگو با سبزیجات ،خوراک بیف استروگانف ،میگو سوخاری(طبخ در محل) ،بوقلمون درسته،
بره درسته ،دیس سبزیجات پخته
* ساالدها :ساالد فصل ،ساالد مخصوص ،ساالد کلم ،زیتون پرورده ،بورانی
* دسرها :کرم کـارامل ،تارت شارلوت ،ژله مخلوط میوه ،کرم پاناکوتا (با میوه فصل) ،تیرامیسو ،پاناکوتا(نسکافه)
* انواع نوشیدنی قوطی

هر نفر  7/510/000لاير

کلیه قیمت ها به ریال می باشد.
farsi.food

www.farsifood.com

قیمت ها در سایت  www.farsifood.comبه روز رسانی می شود.

خیابان شریعتی ،خیابان شهید کالهـدوز( دولت)
جنــب مســجد اعظــم قلهــک ،پــاک 530
خط ویژه 24528 :تلفن 13 ( :خط) 22 64 71 27
farsi.food

www.farsifood.com

ارتباط مستقیم با مدیریت

سرپرست واحد سمینار
واحد اجرایی سمینار
کارشناسانفروش
واحد سفارشات مجالس
واحد ارتباط با مشتری

0912 018 19 11
0912 693 18 90
0912 947 60 91
0912 488 55 91
0912 593 50 24
0912 270 39 86
0912 778 97 32
0912 923 30 85
0912 958 04 10
0991 207 04 15
0991 207 04 16

