منوی غذای روز فروش

Farsi Food
Industrial Group

باقال پلو با مرغ
باقال پلو ساده

انواع غذاها

زرشک پلو با مرغ
زرشک پلو ساده

آلبالو پلو با ماهیچه

آلبالو پلو با گوشت بره

آلبالو پلو با مرغ
آلبالو پلو ساده

Biography

شیرین پلو با مرغ

شیرین پلو ساده

سبزی پلو با فیله قزل

سبزی پلو ساده
چلو ماهیچه
چلو ساده

«فـــارســی»
حس خوب به طعم خاطرات لذت بخش

عدس پلو مجلسی

ته چین با مرغ (یکنفره)

ته چین آلبالو پلو با مرغ

ته چین گوشت (جمعه)

ته چین باقالی با مرغ

دیزی مخصوص فارسی

کباب تابه ای با برنج
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پلو یونانی با میگو (جمعه)
ماکارونی با گوشت چرخ کرده و قارچ

شادروان حاج محمد علی فارسی بنیانگذار و موسس «تهیه غذای فارسی» در سال  1364میباشند.

کمیت در عرضــه محصوالت
ایشــان بــا رویکــرد اصلی مشــتری مــداری از طریــق  ارائه باالتریــن کیفیــت و ّ

کباب برگ ممتاز

فرزنــدان روش پــدر فقیــد را ســرلوحه کار قــرار دادنــد بــه نحــوی کــه هماکنــون  «فارســی» نــه تنهــا در

کباب نگینی
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و خدمــات بــه مشــتریان توانســت نــام و آوازه «فارســی» را بــر ســر زبــان هــا بینــدازد و پــس از ایشــان،

کباب برگ ویژه

شــهر تهــران بلکــه در اقصــی نقــاط کشــور بــه برنــدی خوشــنام شــهرت یافتــه اســت.

کباب کوبیده مخلوط (گوشت و مرغ)

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.

کباب کوبیده (گوشت)

انواع کباب

گــروه صنایــع غذایــی فارســی بــا بیش از  37ســال ســابقه درخشــان در زمینه ارائــه خدمــات و محصوالت

3/100/000
چلو کباب برگ ممتاز با کوبیده
2/650/000
چلو کباب برگ ویژه با کوبیده
چلو کباب برگ مخصوص با کوبیده 2/300/000
2/170/000
چلو کباب میکس با کوبیده
1/440/000
جوجه کباب با برنج
1/250/000
چلو کباب نگینی
1/220/000
چلو کباب کوبیده مخلوط
2/700/000
چلو کباب برگ ممتاز
2/250/000
چلو کباب برگ ویژه
1/800/000
چلو جوجه با کوبیده
1/300/000
چلو کباب کوبیده (گوشت)
1/100/000
چلو کباب کوبیده (مرغ)

کباب کوبیده (مرغ)

جوجه کباب سینه بدون استخوان
جوجه کباب (ران)

خوراک برگ ممتاز (با مخلفات)

خوراک برگ ویژه (با مخلفات)

خوراک جوجه کباب (با مخلفات)

خوراک کباب کوبیده (با مخلفات)

خوراک کباب نگینی (با مخلفات)

خوراک کباب کوبیده مخلوط (با مخلفات)

2/200/000
1/750/000
750/000
360/000
400/000
300/000
940/000
940/000
2/650/000
2/200/000
1/390/000
1/250/000
1/200/000
1/170/000

کلیه قیمت ها به ریال می باشد.
farsi.food

www.farsifood.com

farsi.food

Catering Sales Menu

باقال پلو با گوشت بره

انواع چلو کباب

باقاال پلو با ماهیچه

3/420/000
2/020/000
1/320/000
620/000
1/320/000
620/000
3/470/000
2/170/000
1/470/000
770/000
1/380/000
680/000
1/470/000
550/000
3/200/000
500/000
1/290/000
1/350/000
1/450/000
1/700/000
1/400/000
1/250/000
1/150/000
1/450/000
820/000

www.farsifood.com

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

Catering Sales Menu

انواع غذاها (فقط ظهر)

شنبـه

یکشنبه
دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه
جمعه

چلو خورش قیمه سیب زمینی 1/140/000
چلو خورش قرمه سبزی
1/210/000
چلو خورش قیمه بادمجان 1/190/000
چلو خورش کرفس
1/300/000
لوبیا پلو با گوشت
1/350/000
چلو خورش فسنجان مرغ
1/350/000
چلو خورش مسما بادمجان 1/190/000

ساالد خانواده

ساالد سزار

ساالد یونانی

زیتون پرورده (یکنفره)

شله زرد (یکنفره)
حلوا (نیم کیلو)

پلمبیر (بدون سبد)

ژله مخصوص میوه (با جعبه)

ساالد /دسر /سوپ

انواع خوراک
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دلمه برگ مو ( 8عددی)
1/040/000
کتلت گوشت ( 10عددی)
1/860/000
کشک بادمجان ( 750گرمی)
1/100/000
کشک بادمجان (یکنفره)
510/000
کوفته تبریزی ( 2عددی)
1/500/000
کوکو سبزی ( 3عددی)
770/000
فیله مرغ گریل شده
1/500/000
چیکن استروگانف (یکنفره)
1/270/000
بیف استروگانف (یکنفره)
2/350/000
سوفله سبزیجات (یکنفره)
1/050/000
سبزیجات مخصوص (800/000 )Vegan
پاستا با گوشت و قارچ و پنیر
1/100/000
ناگت مرغ
900/000
زبان با سبزیجات (یکنفره)
1/650/000
جوجه چینی (یکنفره)
1/200/000
فیله ماهی سوخاری
1/370/000
میگو سوخاری (یکنفره)
2/000/000
الزانیا (یکنفره)
1/370/000
سمبوسه با گوشت و پنیر ( 4عدد) 1/150/000
شامی (پنجشنبه و جمعه)
1/500/000
خوراک کباب تابه ای گوشت
960/000
شنیسل مرغ
1/450/000
خوراک فیله مرغ سوخاری
990/000

ساالد فصل (یکنفره)

ژله مخلوط (یکنفره)
کرم کارامل (یکنفره)

کرم کارامل (با جعبه)
تیرامیسو یکنفره

بورانی ماست و اسفناج (یکنفره)
بورانی ماست و اسفناج (بزرگ)
ماست و خیار

ماست موسیر
ماست ساده

ساالد الویه ( 900گرمی)

ساالد الویه ( 250گرمی)
سوپ جو قرمز (سطلی)

سوپ ورمیشل (سلطی)

سوپ جو سفید (سطلی)

سوپ مخصوص سرآشپز (جمعه)

آش رشته (سطلی)
آش جو (سطلی)

آش شله قلمکار (سطلی)
آش رشته (سطلی)
آش جو (سطلی)

آش شله قلمکار (سطلی)
آش رشته (سطلی)

کلیه قیمت ها به ریال می باشد.
farsi.food

www.farsifood.com

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

260/000
750/000
1/200/000
1/200/000
350/000
160/000
625/000
1/100/000
2/000/000
220/000
210/000
2/000/000
230/000
200/000
1/100/000
115/000
قیمت مصوب
قیمت مصوب
1/220/000
410/000
1/000/000
1/000/000
900/000
2/000/000

1/300/000
1/300/000
2/100/000
1/300/000
1/300/000
2/100/000
1/300/000

ســفارش جهــت نهــار از ســاعت  9صبــح پذیرفتــه مــی شــود و
تحویــل نهــار از ســاعت  12الــی  15ظهــر خواهــد بــود.
ســفارش شــام از ســاعت  15:30پذیرفتــه مــی شــود و تحویل شــام
نیــز از ســاعت  19الــی  22خواهــد بود.
ارتباط مستقیم با مدیریت

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

کارشناسان فروش روزانه

0912 018 19 11
0912 693 18 90
0912 488 55 91
0912 947 60 91

0912 947 60 41

0912 947 30 42

0912 958 04 13

0912 947 30 53
0912 736 62 67

www.farsifood.com

واحد ارتباط با مشتری

0912 958 04 12

0991 207 04 15
0991 207 04 16

