منوی :A
انواع غذاهای اصلی
باقالی پلو با گوشت بره*جوجه کباب*لقمه زعفرانی*زرشک پلو با مرغ*مرصع پلو با مرغ*آلبالو پلو با مرغ*بیف استراگانف*خوراک
زبان*ته چین زعفرانی*خورش فسنجان با مرغ یا گوشت قلقلی*خورش قورمه سبزی*خورش قیمه*سینی سبزیجات*برنج سفید*چیکن
فینگر*میگو سوخاری(پفکی)*بره بریانی(برای هر 011نفر یک عدد) یا بوقلمون درسته شکم پر(به ازاء هرپنجاه نفر یک عدد)*ماهی شیر
درسته(به ازاء هر پنجاه نفر یک عدد)*یک نوع سوپ انتخابی
انواع ساالد و اردور
کشک بادمجان*انواع دلمه انتخابی(برگ مو-کلم سفید-فلفل دلمه)*ساالد فصل*ساالد باغ*ساالد ماکارونی*ساالد جوانه گندم*ماست
وخیار*ماست موسیر*ترشی لیته*ترشی گوجه فرنگی*ساالد اندونزی*ساالد میوه*انواع بورانی(یک نوع انتخابی)
انواع دسر ونوشیدنی
ژله میوه ای*کرم کارامل*پلمبیر*کیک بستنی*کرم میوه(یک نوع انتخابی)(آناناس*موز با سیب)
انواع نوشابه*آب معدنی*دوغ*انواع ماءالشعیر

به ازاء هر 52نفر یک میهماندار محاسبه میشود.
به ازاء هر صد نفر یک سر میهماندار
میهماندار برای میهمانان VIPجداگانه محاسبه میشود
پذیرایی به صورت بوفه و ظروف هتلی چینی وکارد وچنگال استیل وارمر وشف اندیش وظروف تزئینی هتلی انجام
میپذیرد.
به کلیه ارقام باال%9ارزش افزوده اضافه خواهد شد.
حداقل سفارش برای  011نفر میباشد درغیر اینصورت به کمتر از این تعداد%01به نرخ منوی فوق اضافه خواهد شد.

توجه :تمامی افراد دخیل در همایش(اعم از گروه فیلمبرداری،موسیقی،مهماندار،گروه فنی و)...جزء میهمانان محسوب میشوند
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منوی:B
انواع غذاهای اصلی
باقالی پلو با گوشت بره*جوجه کباب*کباب لقمه زعفرانی*زرشک پلو با مرغ*مرصع پلو با مرغ*آلبالو پلو با مرغ*خوراک
زبان با سس قارچ*چیکن فینگر*ته چین زعفرانی*یک نوع خورش انتخابی*برنج سفید*سینی سبزیجات*ماهی شیر
درسته(به ازاء هر پنجاه نفر یک عدد)*بوقلمون شکم پر(به ازاء هرپنجاه نفر یک عدد)*میگو سوخاری*یک نوع سوپ
انتخابی
انواع ساالد و اردور
کشک بادمجان*ساالد ماکارونی*ساالد اندونزی*ساالد فصل*ساالد باغ*ماست موسیر*ترشی گوجه فرنگی*ماست
وخیار*انواع بورانی
انواع دسر ونوشیدنی
ژله میوه ای*کرم کارامل*پلمبیر*کیک بستنی
انواع نوشابه*آب معدنی*دوغ*انواع ماءالشعیر

به ازاء هر 52نفر یک میهماندار محاسبه میشود.
به ازاء هر صد نفر یک سر میهماندار
میهماندار برای میهمانان VIPجداگانه محاسبه میشود
پذیرایی به صورت بوفه و ظروف هتلی چینی وکارد وچنگال استیل وارمر وشف اندیش وظروف تزئینی هتلی انجام
میپذیرد.
به کلیه ارقام باال%9ارزش افزوده اضافه خواهد شد
حداقل سفارش برای 01نفر میباشد در غیر اینصورت به کمتر از این تعداد %01به نرخ منوی فوق اضافه خواهد شد.
توجه :تمامی افراد دخیل در همایش(اعم از گروه فیلمبرداری،موسیقی،مهماندار،گروه فنی و)...جزء میهمانان محسوب میشوند
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منوی:C
انواع غذاهای اصلی
باقالی پلو با گوشت بره*جوجه کباب*کباب لقمه *زرشک پلو با مرغ*ته چین مرغ یا گوشت*خورش فسنجان با مرغ یا
گوشت قلقلی*برنج سفید*ماهی قزل آال*بوقلمون شکم پر(به ازاء هرپنجاه نفر یک عدد )*خوراک زبان با سس
قارچ*سینی سبزیجات*یک نوع سوپ انتخابی
انواع ساالد و اردور
ساالد ماکارونی*ساالد اندونزی*ساالد فصل*ساالد کلم*ماست وخیار*بورانی اسفناج*ترشی گوجه فرنگی * چیز کیک
انواع دسر ونوشیدنی
انواع نوشابه*آب معدنی*دوغ* ماءالشعیر
ژله میوه ای*کرم کارامل*کیک بستنی

به ازاء هر 52نفر یک میهماندار محاسبه میشود.
به ازاء هر صد نفر یک سر میهماندار
میهماندار برای میهمانان VIPجداگانه محاسبه میشود

پذیرایی به صورت بوفه و ظروف هتلی چینی وکارد وچنگال استیل وارمر وشف اندیش وظروف تزئینی هتلی انجام
میپذیرد.
حداقل سفارش01نفر میباشد در غیر اینصورت به کمتر از این تعداد %01به نرخ منوی فوق اضافه خواهد شد.
به کلیه ارقام باال%9ارزش افزوده اضافه خواهد شد
توجه :تمامی افراد دخیل در همایش(اعم از گروه فیلمبرداری،موسیقی،مهماندار،گروه فنی و)...جزء میهمانان محسوب میشوند
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منوی:D
انواع غذاهای اصلی
باقالی پلو با گوشت بره*جوجه کباب یاکباب لقمه*چیکن فینگر* زرشک پلو با مرغ* برنج سفید*سینی سبزیجات*خورش
انتخابی*ته چین مرغ
انواع ساالد و اردور
ساالد اندونزی*ساالد فصل*ساالد کلم*ماست وخیار*ترشی گوجه فرنگی
انواع دسر ونوشیدنی
انواع نوشابه*آب معدنی*دوغ* ماءالشعیر
ژله میوه ای*کرم کارامل*کیک بستنی

به ازاء هر 52نفر یک میهماندار محاسبه میشود.
به ازاء هر صد نفر یک سر میهماندار
میهماندار برای میهمانان VIPجداگانه محاسبه میشود

پذیرایی به صورت بوفه و ظروف هتلی چینی وکارد وچنگال استیل وارمر وشف اندیش وظروف تزئینی هتلی انجام
میپذیرد.
به کلیه ارقام باال %9ارزش افزوده محاسبه میشود
حداقل سفارش برای 01نفر میباشد
توجه :تمامی افراد دخیل در همایش(اعم از گروه فیلمبرداری،موسیقی،مهماندار،گروه فنی و)...جزء میهمانان محسوب میشوند
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منوی:E
انواع غذاهای اصلی
باقالی پلو با گوشت بره*زرشک پلو با مرغ*جوجه کباب*ته چین مرغ یا گوشت*سینی سبزیجات
انواع ساالد ،نوشیدنی ودسر
ساالد اندونزی*ساالد فصل*ساالد کلم یا شیرازی*ماست موسیر
انواع نوشابه*آب معدنی*دوغ

به ازاء هر 52نفر یک میهماندار محاسبه میشود.
به ازاء هر صد نفر یک سر میهماندار
میهماندار برای میهمانان VIPجداگانه محاسبه میشود

پذیرایی به صورت بوفه و ظروف هتلی چینی وکارد وچنگال استیل وارمر وشف اندیش وظروف تزئینی هتلی انجام
میپذیرد.
به کلیه ارقام باال %9ارزش افزوده محاسبه میشود
حداقل سفارش برای01نفر میباشد
*منوهای انتخابی به صورت توافقی میباشد

توجه :تمامی افراد دخیل در همایش(اعم از گروه فیلمبرداری،موسیقی،مهماندار،گروه فنی و)...جزء میهمانان محسوب میشوند
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دیس پرس ویژه
زرشک پلو با مرغ *کباب لقمه زعفرانی یا جوجه کباب مخصوص*برنج سفید*ته چین زعفرانی
ساالد فصل یا ساالد اندونزی*ماست وخیار یا ماست موسیر
انواع نوشابه*آب معدنی*دوغ

به ازاء هر 52نفر یک میهماندار محاسبه میشود.
به ازاء هر صد نفر یک سر میهماندار
میهماندار برای میهمانان VIPجداگانه محاسبه میشود

به کلیه ارقام باال%9مالیات بر ارزش افزوده محاسبه میگردد

توجه :تمامی افراد دخیل در همایش(اعم از گروه فیلمبرداری،موسیقی،مهماندار،گروه فنی و)...جزء میهمانان محسوب میشوند
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