
 

 باسمه تعالی

 اطالعیه

پیرو اطالعیه های قبلی بدینوسیله به اطالع دانشجویان محترم می رساند:رستوران 

ویژه وسرو غذا های  اتآزاد)مکمل(دانشجویی در فضایی مناسب ومفرح وبا اعمال تخفیف

 متنوع،آماده پذیرایی از دانشجویان عزیز در مجموعه پردیسان می باشد.لطفا جهت آگاهی از نحوه

 رزرو غذا وشرایط استفاده از تخفیفات مزبور به سایت معاونت دانشجویی مراجعه نمایید.

 "( دانشجویی )وعده ناهار(مکمل)آزادسلف  غذا های قابل عرضه درمنو و قیمت "

ویژه  با تخفیف قابل پرداختقیمت  تومانبه قیمت  نوع غذا ردیف

 تومان(به ) دانشجویی

 000/11 000/11 چلو کباب میکس 1

 000/10 000/11 چلو کباب بختیاری 2

 000/10 000/11 چلو مرغ )ران یا سینه( 3

 000/8 000/13 چلو کباب کوبیده 4

 000/8 000/13 چلو جوجه کباب بدون استخوان 1

 000/2 000/7 خوراک کوبیده گوشت )تک سیخ( 1

 000/2 000/7 خوراک جوجه کباب )تک سیخ( 7

 000/1 000/1 سوپ جووساالدفصل 8

 000/1 000/1 دال عدس وساالدفصل سوپ 9

 000/1 000/1 لوبیا چیتی وساالدفصل سوپ 10

 000/1 000/1 عدس سبزوساالدفصل سوپ 11

 "مجموعه پذیرایی پردیسان متصدی-علیرضا حمیدیان مایوان"



 

 پردیسان

 

 "(دانشجویی )وعده شام(مکمل) آزادسلف  قابل عرضه در هایغذامنو و قیمت "

ویژه  با تخفیف قابل پرداختقیمت  تومانبه  قیمت  نوع غذا ردیف

 تومان(به ) دانشجویی

 100/1 000/10 شامی کباب 1

 100/1 000/10 خوراک همبر دستی 2

 100/1 000/10 کتلت مرغ 3

 100/1 000/9 ماکارونی 4

 100/1 000/9 خوراک پاچین مرغ 1

 100/3 000/7 خوراک بال مرغ کبابی 1

 100/3 000/7 کوبیده گوشت )تک سیخ(خوراک  7

 100/3 000/7 حلیم مخصوص )نیم کیلو( 8

 100/3 000/7 خوراک جوجه کباب )تک سیخ( 9

 100/2 000/1 تخم مرغ سیب زمینی 10

 100/2 000/1 برنج ساده )ایرانی( 11

 0 100/3 سوپ جو 12

 0 100/3 سوپ دال عدس 13

 0 100/3 سوپ لوبیا چیتی 14

 0 100/3 عدس سبز سوپ 11

 0 100/3 ساالد فصل 11

 0 100/3 ساالدشیرازی مخصوص 17

 100/1 000/1 آش رشته 18

 100/1 000/1 املت + ماست 19

 "متصدی مجموعه پذیرایی پردیسان-علیرضا حمیدیان مایوان"

 


