منوی مراسم کیترینگ شیرین بیان
ردیف
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نام غذا
کباب برگ  052گرمی
کباب برگ  022گرمی
کباب برگ  152گرمی
کباب شیشلیک بدون استخوان  022گرمی
کباب بختیاری  022گرمی
جوجه کباب بدون استخوان  152گرمی
جوجه کباب مخصوص
جوجه کباب با استخوان  022گرمی
جوجه کباب  452گرمی
کباب میکس  152گرمی(%52برگ%52،جوجه
کباب)
کباب لقمه  152گرمی
کباب کوبیده  152گرمی
کباب کوبیده  122گرمی
خورش قیمه سیب زمینی
خورش قرمه سبزي
خورش قیمه بادمجان
خورش کرفس
خورش فسنجان با گوشت قلقلی
خورش فسنجان با مرغ
باقالی پلو با ماهیچه
باقالی پلو با گوشت بره
لوبیا پلو با گوشت
عدس پلو با گوشت بره
عدس پلو با گوشت چرخ کرده
شیرین پلو ساده (بدون مرغ)
زرشک پلو ساده (بدون مرغ)
ته چین ساده (بدون مرغ)

تعداد واحد
هر سیخ
هر سیخ
هر سیخ
هر سیخ
هرسیخ
هر سیخ
هر سیخ
هر سیخ
هر سیخ
هر سیخ
هر سیخ
هر سیخ
هر سیخ
هر پیرکس
هر پیرکس
هر پیرکس
هر پیرکس
هر پیرکس
هر پیرکس
هر پرس
هر پرس
هر پرس
هر پرس
هر پرس
هر پرس
هر پرس
 0برش

قیمت
 201،111ریال
 511،111ریال
 221،111ریال
 221،111ریال
 211،111ریال
 121،111ریال
 121،111ریال
 121،111ریال
001.111ریال
 021،111ریال
 121،111ریال
 111،111ریال
 291،111ریال
 221،111ریال
 201،111ریال
 201،111ریال
 221،111ریال
 291،111ریال
 591،111ریال
 991،111ریال
 291،111ریال
 011،111ریال
 501،111ریال
 101.111ریال
205،111ر ریال
 201،111ریال
 221،111ریال
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06
07
08
09
32
31
30
33
34
35
36
37
38
39
42
41
40
43
44
45
46
47
48
49

خوراك میگو
خوراك کشک بادمجان
خوراک مرغ با دورچین سبزیجات
خوراك حلیم بادمجان
خوراک سردست درسته ویژه شیرین بیان
میرزاقاسمی
بیف استراگانف
چیکن استراگانف
کوفته تبریزی
دلمه فلفل
دلمه بادمجان
دلمه برگ مو
شامی پوک
کتلت گوشت
خوراک شنیسل
خوراک زبان
سبزیجات پخته
ساالد فصل
ساالد شیرازی
ساالد کلم
ماست و خیار
ساالد ماکارونی
ساالد الویه
چیزکیک

 62عدد
هر پیرکس
هر پرس
هر پیرکس
هر عدد
هر پیرکس
هر پیرکس
هر پیرکس
هر عدد
هر عدد
هر عدد
هر عدد
هر عدد
هر عدد
هر عدد
هر پیرکس
هر دیس
هر دیس
هر دیس
هر دیس
هر کاسه
هر دیس
هر دیس
هر عدد

2،011،111ریال
111،111ریال
101.111ریال
2،511،111ریال
2.511.111ریال
911،111ریال
2،951،111ریال
2،011،111ریال
191،111ریال
251،111ریال
211،111ریال
21،111ریال
01،111ریال
25،111ریال
121.111ریال
2،151،111ریال
2،151،111ریال
221،111ریال
011،111ریال
011،111ریال
001،111ریال
211،111ریال
001،111ریال
01،111ریال
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