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شادروان حاج محمد علی فارسی بنیانگذار و موسس «تهیه غذای فارسی» در سال  1364میباشند.
کمیــت در عرضــه محصــوالت و
ایشــان بــا رویکــرد اصلــی مشــتری مــداری از طریــق  ارائــه باالتریــن کیفیــت و ّ
خدمــات 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.

تهیــه غــذای فارســی بــا  37ســال ســابقه درخشــان در زمینــه ارائــه خدمــات و محصــوالت غذایــی بــا کیفیــت
درجــه یــک و مطابــق بــا ذائقــه و ســلیقه ایرانــی و بیــن المللــی آمــاده ارائــه ســرویس بــه ســازمان هــا ،ارگان هــا
و شــرکت هــای خصوصــی ،نیمــه خصوصــی و دولتــی مــی باشــد.
واحــد فــروش شــرکتی تهیــه غــذای فارســی بــا هــدف ارائــه خدمــات ویــژه و متفــاوت بــه شــرکت هــا و ســازمان
هــا بــه عنــوان یــک دپارتمــان مســتقل ،در ســازمان فــروش گــروه ایجــاد گردیــده اســت.
ایــن واحــد بــا ثبــت سفارشــات هفتگــی طبــق نظــر و ســلیقه مشــتریان محتــرم شــرکتی و بــا ارائــه مــدل هــای
مختلــف ســرو اعــم از:
• سرو در محل (توسط سرآشپزان فارسی)
• ارسال باکس های گرم نگهدارنده غذای آماده سرو
• ارسال باکس های گرم نگهدارنده غذای تک پرس
• سرو به صورت تشریفاتی ( )VIPجهت میهمانان و جلسات مدیران محترم
سعی در ارائه ایده آل ترین نوع خدمات را دارد.

farsi.food

www.farsifood.com

زرشک پلو با مرغ

1/320/000

باقال پلو ساده

620/000

سبزی پلو ساده

550/000

ته چین مخصوص یکنفره

1/350/000
1/450/000
1/400/000

پلو مکزیکی

1/450/000
1/100/000
1/900/000
1/450/000
1/200/000

ته چین آلبالو پلو با مرغ

ته چین باقال پلو با مرغ
چلو ساده با کره

استامبولی پلو با گوشت
چلو گوشت

پلو یونانی با میگو
چلو مرغ

چلو کباب نگینی

چلو کباب کوبیده مرغ

620/000

1/380/000
شیرین پلو با مرغ
1/210/000
عدس پلو با مرغ
1/160/000
عدس پلو با گوشت چرخ کرده
1/350/000
لوبیا پلو با گوشت
1/150/000
لوبیا پلو با فیله مرغ
2/170/000
آلبالو پلو با گوشت بره
1/350/000
آلبالو پلو با گوشت قلقلی
1/470/000
آلبالو پلو با مرغ
سبزی پلو با ماهی قزل آال (کامل) 1/770/000
سبزی پلو با ماهی قزل آال (تکه) 1/470/000

500/000

دلمه برگ کلم یک عدد

دلمه فلفل یک عدد

دلمه ،کوکو ،سبزیجات

انواع پلوها

زرشک پلو ساده

چلو کباب کوبیده (دوسیخ)

دلمه بادمجان یک عدد

دلمه گوجه فرنگی یک عدد
دلمه برگ مو یک عدد
کوکو شیرین یک عدد
کوکو سبزی یک عدد

کتلت گوشت یک عدد
کتلت مرغ یک عدد

سوفله سبزیجات یکنفره

سبزیجات پخته (مخصوص)

سمبوسه گوشت و پنیر یک عدد

چلو جوجه  250گرمی

چلو جوجه کباب

انواع چلو کباب

باقال پلو با مرغ

چلو کباب برگ مخصوص

چلو کباب میکس

چلو کباب میکس با کوبیده

چلو جوجه کاردی  200گرمی

چلو جوجه کاردی  300گرمی
چلو جوجه ران  300گرمی

چلو جوجه الری  300گرمی
چلو کباب بختیاری

چلو کوبیده لقمه تک سیخ

چلو کباب تابه ای گوشت

چلو جوجه سبزیجات  200گرمی

چلو جوجه سبزیجات  300گرمی
چلو جوجه باربیکیو  200گرمی

چلو جوجه باربیکیو  300گرمی

چلو جوجه کباب ترش  300گرمی

210/000
360/000
280/000
220/000
130/000

220/000
180/000
180/000
120/000
1/050/000
800/000
260/000

کلیه قیمت ها به ریال می باشد.
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قیمت ها در سایت  www.farsifood.comبه روز رسانی می شود.

Catering Sales Menu

باقال پلو با گوشت بره

2/ 020/000
1/320/000

چلو کباب برگ ویژه

2/250/000
1/900/000
1/300/000
1/250/000
1/100/000
1/330/000
1/400/000
1/770/000
2/170/000
1/290/000
1/440/000
1/440/000
1/440/000
2/500/000
1/150/000
1/150/000
1/290/000
1/440/000
1/290/000
1/440/000
1/440/000
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الزانیا مرغ یکنفره

1/300/000
1/200/000
1/450/000

جوجه چینی یکنفره

900/000

ناگت مر غ

چیکن استروگانف یکنفره

خوراک مرغ با سبزیجات یکنفره
خوراک جوجه  200گرمی

خوراک جوجه  300گرمی

فیله مرغ گریل شده

پاستا با فیله مرغ و پنیر

خوراک سبزیجات با فیله مرغ
فیله مرغ با سس سرآشپز

خوراک جوجه ران  200گرمی

خوراک جوجه ران  300گرمی

خوراک جوجه کاردی  200گرمی

خوراک جوجه کاردی  300گرمی

خوراک کوبیده مرغ ( 2سیخ)

1/270/000
1/150/000
1/210/000
1/350/000
1/500/000
1/150/000
1/050/000
1/350/000
1/240/000
1/350/000
1/240/000
1/390/000
1/050/000

600/000
خوراک راگو مرغ
560/000
پاستا با سبزیجات
خوراک فیله مرغ سوخاری ( 3تکه) 990/000

رولت گوشت با سبزیجات یکنفره
بیف استروگانف یکنفره

ماکارونی با گوشت و قارچ

پاستا گوشت با قارچ و پنیر

خوراک کوبیده  150گرمی تک سیخ

چلو خورش ها

خوراک کباب نگینی

دیزی مخصوص فارسی

خوراک کباب میکس

820/000

1/100/000
1/100/000
1/200/000
1/250/000
1/720/000

خوراک کتلت گوشت با سس گوجه فرنگی 1/000/000
خوراک همبرگر گوشت با سس مخصوص 1/020/000
خوراک کباب بختیاری
2/450/000
خوراک کباب برگ ویژه
2/200/000
خوراک سوسیس بندری با نان باگت قیمت مصوب
خوراک کباب برگ مخصوص
1/850/000
حلیم بادمجان

خوراک ماهی قزل آال (تکه)

خوراک ماهی قزل آال (کامل)
میگو سوخاری یکنفره

آش جو

آش رشته

آش شله قلمکار
سوپ جو

سوپ جو قرمز

سوپ ورمیشل
سوپ سرآشپز

سوپ سبزیجات

کشک بادمجان یکنفره

کلیه قیمت ها به ریال می باشد.
farsi.food

750/000

خوراک کباب تابه ای گوشت با سبزیجات 960/000

خوراک راگو گوشت

آش ،سوپ

چلو خورش نعناع جعفری با قارچ 1/250/000
1/210/000
چلو خورش قرمه سبزی
1/140/000
چلو خورش قیمه سیب زمینی
1/190/000
چلو خورش قیمه بادمجان
1/300/000
چلو خورش کرفس
1/190/000
چلو خورش مسما بادمجان
1/350/000
چلو خورش فسنجان مرغ
چلو خورش فسنجان گوشت قلقلی 1/300/000
1/170/000
چلو خورش قیمه کدو
1/050/000
چلو خورش کاری
1/140/000
چلو خورشت واویشکا

زبان با سبزیجات یکنفره

1/650/000
1/800/000
1/550/000
2/350/000

ژیگو با سبزیجات یکنفره

خوراک جوجه سبزیجات  300گرمی 1/390/000
خوراک جوجه باربیکیو  200گرمی 1/240/000
خوراک جوجه باربیکیو  300گرمی 1/390/000
1/790/000
خوراک جوجه کاری و کوبیده
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خوراک کوبیده گوشت ( 2سیخ)

1/250/000

کوفته تبریزی کوچک ( 1عدد)

خوراک های گوشت

Catering Sales Menu

شنیسل مرغ

خوراک های مر غ

الزانیا گوشت یکنفره

قیمت مصوب

www.farsifood.com

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

870/000

1/150/000
1/370/000
1/670/000
2/000/000

350/000
350/000
550/000
250/000
280/000
280/000
500/000
350/000
قیمت مصوب

ساندویچ الویه

ساندویچ کتلت گوشت

ساندویچ ژامبون گوشت

ساندویچ ژامبون مرغ

ساندویچفیلهمرغسوخاری(2تکه)
ساندویچکوکوسبزی

دورچین

دسرها

ماست موسیر
ماست ساده

ماست و لبو (پائیز و زمستان)
شله زرد یکنفره

تیرامیسو یکنفره

ظروف یکبار مصرف

پاناکوتا شکالتی یکنفره

ظرف غذا (یکبار مصرف )P.P
ظرف خورش

سرویس قاشق و چنگال
قاشق

چنگال

قیمت مصوب

ژله مخلوط یکنفره

قیمت مصوب

کرم کارمل یکنفره

قیمت مصوب

ماست و خیار یکنفره

قیمت مصوب

پاناکوتا با میوه فصل یکنفره

160/000
230/000
230/000

قیمت مصوب
قیمت مصوب
قیمت مصوب
قیمت مصوب
قیمت مصوب

پاناکوتا نسکافه یکنفره
حمص یکنفره

چلو خورش قیمه سیب زمینی 1/140/000
چلو خورش قرمه سبزی
1/210/000
چلو خورش قیمه بادنجان
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

کلیه قیمت ها به ریال می باشد.
farsi.food

220/000
210/000
115/000
210/000
230/000
250/000

www.farsifood.com

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

شنبـه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه

Catering Sales Menu

ساندویچ ها

ساندویچ مرغ و گردو

برنامه هفتگی غذای روز

ساندویچ چیزبرگر

900/000
760/000
550/000
920/000
880/000
820/000
760/000
660/000

ســاالد

ساندویچ کباب کوبیده

1/180/000

قیمت مصوب
ساالد فصل یکنفره
قیمت مصوب
ساالد شیرازی یکنفره
قیمت مصوب
ساالد سزار
قیمت مصوب
ساالد یونانی
قیمت مصوب
ساالد ماکارونی با مرغ یکنفره
قیمت مصوب
ساالد الویه مرغ ( 250گرمی)
ساالد الویه کالباس با نان باگت ( 250گرمی) 490/000
350/000
زیتون پرورده
230/000
زیتون ساده
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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

سرپرست فروش شرکتی
کارشناسان فروش شرکتی

www.farsifood.com

واحد ارتباط با مشتری

0912 018 19 11
0912 693 18 90
0912 488 55 91
0912 947 60 91
0912 488 50 48
0912 890 08 14
0912 445 49 85
0912 490 84 37
0912 736 98 22
0912 958 04 11
0991 207 04 15
0991 207 04 16

