منوي غذا و پذیرایی باشگاه کارکنان و اساتید دانشگاه تهران 95-
منوي غذاها

منوي پذیرایی و مخلفات

 -1شیرینی پاي سیب

 30/000ریال

 -2شیرینی مکزیکی

30/000

200/000ریال

-1چلو کباب میکس مخصوص غذاي متین
 -2 منوي سرآشپز باشگاه (چلو  +یک سیخ جوجه و یک سیخ لقمه زعفرانی)

210/000

 -3چلوکباب بختیاري

 195/000

 -4چلو کباب سلطانی

310/000

 -5کافی میکس  - 20/000چاي 12/000

 -5باقالی پلو با گوشت بره

300/000

 -6میوه  2نوع فصل(موز-نارنگی) 60/000

 -6باقالی پلو با گوشت ماهیچه گوسفندي

350/000

 - 7میوه  3نوع فصل(موز-نارنگی-سیب) 75/000

 -7چلو کباب شیشلیگ فیله

250/000

– 8میوه  4نوع فصل(موز-نارنگی.سیب-پرتغال) 90/000

 - 8چلو کباب تبریزي

 -3شیرینی دانمارکی
 -4سن ایچ

25/000
15/000

190/000

-9موس ژله(نفري)  -25/000ژله میوه اي(نفري)  -9 40/000چلو جوجه کباب مخصوص
 -10کرم کارامل(نفري)

45/000

 -11بستنی سنتی

30/000

 -12ساالد فصل

30/000

150/000
 170/000

 -10چلو جوجه ویژه با دورچین
 -11     چلو کباب لقمه زعفرانی مخصوص


 155/000
 240/000

 -12چلو کباب برگ

13نوشابه-دوغ  – 13/000قوطی  -13   17/000سبزي پلو با ماهی قزل آال
 14دلستر قوطی

18/500

-15ماست موسیر

12/000

 -16ماست ساده 8/000
 -17زیتون پرورده

 -1مبلغ  10درصد

20/000



160/000

-14چلو نگینی مخصوص (چلو کاردي) 180/000


 -15باقالی پلو با مرغ

 -16زرشک پلو با مرغ

--------------

125/000
110/000

 -17سوپ مخصوص

-----------------

-----------------

شیرین پلو با
35/000

چلو قیمه یا قورمه

---------------

چلو فسنجان

100/000
 145/000

مرغ130/000 
چلو کره زعفرانی

30/000

به هزینه غذا وپذیرایی بعنوان هزینه سرویس دهی اضافه می گردد (قیمت ها و همچنینکیفیت و کمیت غذاها در موارد خاص توافقی است) 

 -2اقامت بیش از یک و نیم ساعت در باشگاه  ،جهت صرف غذا ،افطاري و پذیرایی و  ...مشمول اجاره بها سالن (ورودیه) می باشد( .مراجعه به آئین نامه اجاره
سالن ها) به اساتید و کارکنان دانشگاه تهران  50 ،درصد تخفیف در ورودیه تعلق میگیرد .
 -3برگزاري جشن ها  ،عقد  ،عروسی و همچنین سخنرانی بدون اخذ مجوز در باشگاه ممنوع می باشد .

 -4پرداخت  %30مبلغ کل هنگام رزرو مراسم و مابقی حداکثر تا  72ساعت قبل از برگزاري الزامی است .
 -5در مواردي همچون عدم عقد قرارداد  ٬رزرو هاي غیر حضوري و یا تلفنی و یا عدم پرداخت کل هزینه ها  ،باشگاه و پیمانکار مسئولیتی درقبال اجراء برنامه
ندارند .
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