
 ساله غذاخًری پزدیس

 غذاهای سىتی(اوًاع )

ف
دی

ر
 

 عىًان
 آساد قیمت

 )تًمان(

 )تًمان( قیمت با تخفیف

 داوشگاٌکارکىان ي داوشجًیان  اساتیذ، يیژٌ

 ویم پزس یک پزس

  10111 10111 چلوترگ مخصوص تا گوشت گوسفنذی 1

  11111 10111 چلوترگ معمولی تا گوشت گوسفنذی 0

  0111 11111 چلو تختیاری 0

  0111 0011 چلوکثاب مخصوص تا گوشت گوسفنذی 4

  0111 0111 0111 چلوکوتیذه معمولی تا گوشت گوسفنذی 0

 0111 0111 0011 زرشک پلو تا مرغ 0

 0111 0111 0111 جوجه کثاب تا ترنج 0

 0111 0111 0111 چلوخورشت قورمه سثسی 0

 0111 4011 0111 چلوخورشت قیمه 9

 - 1111 1011 ای سوج خامه 11

 - 011 011 نوشاته معمولی 11

 - 011 011 ای نوشاته شیشه 10

 - 011 011 دوغ لیوانی 10

 - 011 011 ماست موسیر 14

 - 1111 1011 ساالد فصل 10

 - 0111 0111 نوشاته خانواده 10

 - 1011 1011 ایستک 10

 *   ي تاسٌ  زمگ ی% ایزاوی ي گًشت 011 یبا بزوج    *

 باشذ. دار ارایه کارت شناسایی موقع خزیذ غذا ضزوری می های تخفیف جهت بزخورداری اس قیمت

 ساله غذاخًری پزدیس

 (اوًاع فست فًد ي ساوذيیچ)

ف
دی

ر
 

 چيیاوًاع ساوذ
 قیمت

ف )تًمان(
دی

ر
 

 اوًاع ساالد ي وًشیذوی
 قیمت

 )تًمان(

 1011 عذد سس 2ساالد ماکارونی +  10 0011 چیس شامثون 1

 0111 ساالد الویه + سس 19 0011 چیس ترگر 0

 1111 ساالد فصل 01 0111 کثاب مخصوص + سس 0

 011 نوشاته معمولی 01 0111 همثرگر مخصوص + سس 4

 011 ای نوشاته شیشه 00 1011 همثرگر معمولی 0

 011 دوغ لیوانی 00 0111 سوسیس هاداک + سس 0

 0111 نوشاته خانواده 04 0111 سوسیس تلغاری + سس 0

 1011 ایستک 00 0011 سوسیس کوکتل 0

 011 ماست موسیر 00 0011 سوسیس تنذری 9

   00 1011 سوسیس معمولی 11

   00 0011 کالثاس شامثون گوشت 11

   09 0111 کالثاس شامثون قارچ و مرغ 10

   01 0111 کالثاس شامثون مرغ 10

   01 1011 کالثاس خشک 14

   00 1011 کالثاس معمولی 10

   00 1011 زمینی سیةخوراک سوسیس  10

   04 1111 ای سوج خامه 10

  

 


