
 
 
 

 
 
 

 ریال Vip                                                                                        2،400،000منوی 

 یالر1،990،000                                                                                    1منوی شماره  

 ریال  1،450،000                                                                                   2منوی شماره 

 ریال  1،250،000                                                                                  3منوی شماره 

 ریال 50،000،000                                   هزینه ورودی سالن                                         

 ریال 350،000                                                         آرایی میز مهمان)پایه(               گل 

 ریال 12،000،000                           گل آرایی راه پله)پایه(                                             

 ریال 15،000،000                             جایگاه عروس)پایه(                                              

 ریال 22،000،000                                                  سفره عقد با گل آرایی)پایه( با گل آرایی

 ریال 8،000،000                               ورودی سفره عقد                                                

 ریال 7،000،000                               سیستم صوتی                                                    

 ریال 7،000،000                                     ویدئو پروجکشن                                            

 ریال 6،000،000                                         دقیقه( 45))خواننده، شعبده باز و ...(برنامه هنری

 ریال 19،000،000                 پارت خواننده (                  2)سیستم صوت + برنامه کامل هنری

 ریال 32،000،000                             برنامه کامل هنری با رقص نور کامل دو طرف               

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

 منوی V.I.P   صفحه ی اول 

 پذیرایی

                                            ، بستنینوع میوه فصل درجه یک 5 ، نسکافه، چای،شیرینی تر مخصوص  ه،آب میو

 

 ساالدها و پیش غذاها         

 ساالد فصل          

 ویه، ساالد مخصوص، ساالد کلم   ساالد ال  و،ساالد میگ         

  ، انواع ترشیجات، دلمهماست و خیارناج، بورانی اسف         

 ، قارچ سرخ شدهساالد مرغ و ذرتساالد سزار،          

     ماهی، ساالد یونانیساالد تن          

 ماست موسیر اکارونی،ساالد م         

 

 خوراک ها        

سوفله  ،خوراك ژیگو با سس قارچ، خوراك مکزیکی، جوجه چینی تراگانف،بیف اس الزانیا،        

 خوراك چینی رشت فسنجان،خو، بال مرغ کنجدی یجات،سبز

 

 غذاهای دریایی        

 میگو سوخاری        

 ماهی         

 



 
 
 

 
 
 

 

 منوی V.I.P   صفحه ی دوم        

 پلوها         

 زرشک پلو با مرغلو با گوشت بره، باقالی پ         

 مرصع پلو با مرغ با تزئینات مغزبادام وپستهمرغ،  ته چین         

 سفید زعفرانیپلو          

 

 کباب ها         

 کباب لقمه زعفرانیکوبیده،          

                                جوجه کباب                                                   

 دسرها        

 ، ژله میوه، کرم کارامل موس شکالتپلمبیر،         

 تیرامیسو مخصوص خاقان         

 

 نوشیدنی         

 ، دوغ، دلستر قوطی     آب معدنی انواع نوشابه قوطی،         

 هدیه به عروس و داماد          

 سه طبقه، هزینه ورودی تاالر و سالن عقد، گل آرایی میزهای میهمانان، کیک

 اقامت یک شب در هتل انقالب 

                                                            ، گل آرایی جایگاه عروس و دامادگل آرایی راه پله هتل

  ریال 2،400،000



 
 
 

 
 
 

 1منوی شماره 

 

 پیش غذاها:

 یونانی ساالد ، فصل چهار ساالد ، زمینی سیب ساالد

 سبزیجات ،سوفله ترشی ، الویه ساالد

 انگلیسی، ماست و خیار، بورانی اسفناج ، بورانی بادمجان  کلم ساالد

 غذای اصلی:

 مرغ با پلو زرشک ،خورشت فسنجان  ، بره گوشت با پلو باقالی

 استراگانف بیف ، مرغ با پلو شیرین ، مخصوص کوبیده

 ،الزانیا کباب جوجه ، مرغ چین ته ، زعفرانی سفید پلو

 عدد( 1نفر  100بوقلمون درسته با سبزیجات)هر 

 دسر:

 پلمبیر ، شکالت موس ، ژله انواع ، کارامل کرم

 

 ها:نوشیدنی 

 ، دلستر قوطیقوطی نوشابه انواع ، چای ، معدنی آب شربت، ، دوغ

 

  هدایا:

 ، کیک عروس و دامادیک شب اقامت رایگان در هتل پارسیان انقالب

 گل آرایی راه پله 

 ریال 1،990،000



 
 
 

 
 
 

 

     2منوی شماره 

  

 پیش غذاها:

 ، فصل چهار ساالد ، اسفناج بورانی ، زمینی سیب ساالد

 ،ماست و خیارترشی، ساده ماست ،انگلیسی کلم ساالد ، الویه ساالد

 

 غذای اصلی:

 خاقان مخصوص کوبیده ، مرغ با پلو زرشک ، بره گوشت با پلو باقالی

 ،الزانیا کباب جوجه ، مرغ چین ته ، فسنجان ،خورشت زعفرانی سفید پلو ، مرغ با پلو شیرین

 

 دسرها:

 تیرامیسو ، ژله انواع ، کارامل کرم

 

 نوشیدنی ها:

 ، دلستر قوطیقوطی نوشابه انواع ، چای ، معدنی شربت،آب ، دوغ

 

  هدایا:

  یک شب اقامت رایگان در هتل پارسیان انقالب

 

 ریال 1،450،000



 
 
 

 
 
 

 3منوی شماره 

 پیش غذاها:

 ، فصل ساالد ، اسفناج بورانی

 ، ساالد روسی خیار و ماست کلم، ساالد ، ساالدیونانی

 

 غذای اصلی:

 یا شیرین پلو با مرغ مرغ با پلو زرشک ، بره گوشت با پلو باقالی

 کباب جوجه ، مرغ چین ته ، انتخابی)فسنجان با مرغ یا فسنجان با گوشت قلقلی( خورشت

 سبزجات بخارپز،برنج سفید زعفرانی

 

 دسرها:

 ژله انواع ، کارامل کرم

 

 

 نوشیدنی ها:

 ، دلستر قوطی قوطی نوشابه انواع ، ،چای معدنی آب شربت، ، دوغ

 

 ریال 1،250،000

 

 



 
 
 

 
 
 

 منوی غذاهای دیس پرس

  1منوی شماره 

 باقالی پلو با گوشت بره 

 جوجه کباب 

 کباب کوبیده 

 ساالد و دسر و نوشیدن

 ریال 1،050،000

 

 2منوی شماره 

 باقالی پلو با گوشت بره 

 جوجه کباب یا زرشک پلو با مرغ یا شیرین پلو با مرغ  

 و نوشیدنیساالد و دسر 

 ریال 890،000 

 

  3منوی شماره 

 باقالی پلو با مرغ 

 چلوکباب کوبیده

 زرشک پلو با مرغ 

 ساالد و دسر و نوشیدنی

 ریال 790،000

 



 
 
 

 
 
 

  4منوی شماره 

 چلو جوجه کباب ممتاز 

 ساالد و دسر و نوشیدنی

 ریال  500،000

 

  5منوی شماره 

 چلو کباب کوبیده 

 ساالد و دسر و نوشیدنی

 ریال  600،000

 

 

  6منوی شماره 

 چلو جوجه کباب 

 کباب کوبیده 

 ساالد و دسر و نوشیدنی

 

 ریال    760،000

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 هزینه استفاده از سالن ها جهت سمینار و همایش گردهمایی:                                                                            

 

 ریال  50.000.000                                               سالن بیستون )کامل(                        

 

 منوهای پذیرایی . بین روز ) صبح و عصر(                

 

 ریال 190.000                                              کیک یا شیرینی                 -1               

 و آب معدنی چای                    

 

 

 ریال 250.000                          کیک یا شیرینی                                      -2               

   و آب معدنی آبمیوه و چای                    

 

 

 ریال 350.000                                            کیک یا شیرینی                    -3               

 نسکافه                    

  و آب معدنی چای                     

 

 ریال 450.000                                          کیک یا شیرینی                      -4               

 چای                     

 نوع میوه فصل  4               

 و آب معدن نسکافه ، آبمیوه                 


