
مجتمع فرهنگی رف اهی سنم
:چلوها

۳۰۰۰۰چلوکباب کوبیده مخصوص ذغالی 

48۰۰۰چلو کباب بناب                         

42۰۰۰چلو جوجه زعفرانی مخصوص  

۳۵۰۰۰چلوجوجه زعفرانی                   

۳۵۰۰۰چلو جوجه الری                       

۵4۰۰۰چلو کباب چنجه الری                 

۵2۰۰۰چلو کباب جوجه فسنجان             

۵۳۰۰۰(      تند)چلو کباب جوجه آندونسی

۵8۰۰۰لو کباب جوجه مغزدار پنیری     چ

48۰۰۰چلو کباب برگ مخصوص           

۵4۰۰۰چلو کباب مجلسی                       

42۰۰۰چلو کباب بختیاری                     

۵8۰۰۰چلو کباب سلطانی                      

48۰۰۰چلو کباب درباری                      

6۵۰۰۰شیشلیک                                  

68۰۰۰چلو کباب ماهی شیر                   

68۰۰۰(             شیر)چلوماهی سوخاری

۵۵۰۰۰(             قزل آال)چلو کباب ماهی

42۰۰۰چلوکباب قفقازی                        

۵۵۰۰۰چلو ماهی قزل آال                 

۵۰۰۰۰چلو میگو سوخاری               

9۵۰۰۰چلو ماهیچه گوسفند               

9۵۰۰۰چلو گردن گوسفند                 

۵۰۰۰۰چلومیگوبندر                       

2۰۰۰۰کلم پلو شیرازی                    

22۰۰۰زرشک پلو بامرغ

2۰۰۰۰شوید لوبیا پلو                       

2۰۰۰۰شوید باقال پلو                       

2۰۰۰۰عدس پلو با گوشت یامرغ        

مرصع پلو                             

آلبالو پلو                            

4۵۰۰۰ته چین گوشت                       

24۰۰۰ته چین مرغ                          

28۰۰۰قلیه ماهی                             

17۰۰۰چلو خورشت بادمجان             

17۰۰۰چلو خورشت جوجه بادمجان     

17۰۰۰چلو خورشت سبزی                

19۰۰۰چلو خورشت قیمه                  

22۰۰۰چلوخورشت فسنجان                     

46۰۰۰اکبرجوجه                                  

مجبوس دجاج

مجبوس لحم

نفره سنم            2سینی مخصوص 

نفره سنم۵سینی مخصوص 

۳4۰۰۰چلوجوجه سوخاری                      

۵۵۰۰۰چلومرغ شکم پر                           

2۵۰۰۰دیزی                                         



مجتمع فرهنگی رف اهی سنم
:غذای روز:                                        خوراک ها

24۰۰۰خوراک کباب کوبیده مخصوص ذغالی 

4۳۰۰۰خوراک بناب                                 

۳7۰۰۰خوراک جوجه مخصوص زعفرانی     

29۰۰۰خوراک جوجه زعفرانی                   

29۰۰۰الری                        خوراک جوجه 

47۰۰۰خوراک جوجه فسنجان                     

48۰۰۰(              تند)خوراک جوجه آندونسی

۵۳۰۰۰خوراک جوجه مغزدارپنیری              

4۳۰۰۰خوراک برگ مخصوص                   

۵۳۰۰۰خوراک سلطانی                              

4۳۰۰۰خوراک درباری                              

۳7۰۰۰خوراک بختیاری                             

۳7۰۰۰خوراک قفقازی                               

49۰۰۰خوراک چنجه                                 

49۰۰۰خوراک کوبیده مجلسی                      

2۵۰۰۰خوراک کوبیده نگینی                        

6۰۰۰۰خوراک شیشلیک                             

6۳۰۰۰خوراک ماهی سوخاری شیر               

6۳۰۰۰خوراک کباب ماهی شیر                    

۵۰۰۰۰خوراک ماهی قزل آال          

۵۰۰۰۰خوراک کباب ماهی قزل آال   

4۵۰۰۰خوراک میگوسوخاری         

4۵۰۰۰خوراک میگوبندری             

11۰۰۰خوراک مرغ                      

9۰۰۰۰خوراک ماهیچه وگردن         

41۰۰۰خوراک اکبرجوجه               

9۰۰۰خوراک کوبیده تک سیخ         

:شنبه

(گردن-ماهیچه-مرغ-ماهی)سبزی پلو

خورشت قیمه

:یک شنبه

خورشت جوجه بادمجان-استانبولی پلو

:دوشنبه

خورشت سبزی-عدس پلو بامرغ

:سه شنبه

خورشت قیمه-کلم پلومخصوص

:چهارشنبه

-ماهیجه-ماهی-مرغ)شویدلوبیاپلو

خورشت بادمجان-( گردن

:پنج شنبه

خورشت -خورشت فسنجان-مرصع پلو

ته چین گوشت-سبزی

:جمعه

-(گردن-ماهیچه-مرغ-ماهی)باقالپلو

خورشت -قلیه ماهی-ته چین مرغ

بادمجان



مجتمع فرهنگی رف اهی سنم
:فست فود:                            غذای فرنگی

استیک گوشت فیله باسس مخصوص                   

7۵۰۰۰بیف استراگانف                              

۵۰۰۰۰چیکن استراگانف                            

خوراک زبان

استیکربی 

کاپوا استیک باس اسپرسو

برون استیک

تی بون استیک

چیکن استیک                 

4۵۰۰۰شنیسل                          

۵۰۰۰۰شکاری                        

4۰۰۰۰پاستا آلفردو                   

1۰۵۰۰۰ژرمن استیک                

KFC
۳۵۰۰۰جوجه چینی                   

2۵۰۰۰الزانیا                          

19۰۰۰ماکارونی                      

54000(         کیوسکی)واالوان

43000پاستافتو چینی               

آمریکن برگرطبقاتی                     

هات داگ آمریکایی

هات داگ تنوری

چیزبرگرمخصوص

اینجوی هات داگ

چیلی هات داگ

هات داگ سوپرسوپروم

42۰۰۰پیتزا مخصوص                    

44۰۰۰پیتزا گوشت وقارچ               

۳9۰۰۰پیتزا پپرونی                       

4۳۰۰۰پیتزا استاف                         

4۵۰۰۰پیتزا یونانی                         

۳8۰۰۰پیتزا ایتالیایی                       

42۰۰۰پیتزا کالزیا                          

قارچ سوخاری 

1۰۰۰۰چیچس وپنیر                        

1۳۰۰۰چیچس وپنیرمخصوص           



مجتمع فرهنگی رف اهی سنم
:نوشیدنی ها:                                 پیش غذا

۵۰۰۰ساالدفصل                        

۳۰۰۰ماست                             

8۰۰۰ماست موسیر                    

4۵۰۰ماست خیار                      

۳۵۰۰ماست اسفناج                    

۳۰۰۰ترشی مخلوط                    

2۵۰۰ترشی کلم قرمز                 

6۰۰۰زیتون                             

۳۰۰۰نوشابه قوطی                         

17۰۰سی سی               ۳۰۰نوشابه 

2۰۰۰نوشابه شیشه ای                     

۵۰۰۰لیتری                   1.۵نوشابه 

۳۵۰۰دوغ قوطی                            

22۰۰دوغ شیشه ای                        

۵۵۰۰لیتری                      1.۵دوغ 

۳۰۰۰ماالشعیرقوطی                       

22۰۰ماالشعیرشیشه ای                   

4۵۰۰لیتری                  1ماالشعیر

12۰۰سی سی          ۵۰۰آب معدنی 

2۰۰۰لیتری              1.۵آب معدنی 

2۵۰۰آب میوه گازدار                     



مجتمع فرهنگی رف اهی سنم
15000................ طالبی:     آب میوه های طبیعی

8000..................کرفس  15000.........................پرتق ال
10000.....................لیمو  14000............................سیب
:قهوه16000............................موز

5000.....................................     ترک10000..........................هویج .
5000....................................    اسپرسو15000........................ آناناس

8000............................    اسپرسودوبل15000........................... انبه
4000....................................   نسکافه13000........................... انار

9000..............................  شیر نسکافه..........................                                      آلبالو
9000..............................  هات چاکلت11000....................   .کیوی

9000...................................  کاپوچینو17000.............  توت فرنگی
7000....................شیرکاکائو13000...........  گریپ فروت  

10000................... هندوانه

8000........... ..لبو
15000.........انگور

11000........زنجفیل



+
مجتمع فرهنگی رف اهی سنم

:کیک:                   نوشیدنی های گرم
8000......................کیک شکالتی5000............................  چای ساده

8000................ کیک نسکافه5000..............................  چای سبز
8000.....................کیک نارگیلی9000.........................  چای زعفران

8000...................کیک گردویی7000.......................   چای دارچین
5000........................کاپ کیک7000................    چای توت فرنگی

7000........................    چای وانیلی
7000......................     .چای پرتق ال

7000...........................    چای ترش
7000............................  .  .چای به

9000........................  .  چای ماساال
5000......................  .  چای زنجفیل



مجتمع فرهنگی رف اهی سنم
:بستنی:                   اسموتی:                    شیک
توت فرنگی

کیت کت

12۰۰۰شکالت       

وانیلی

طالبی

موز

کارامل

نسکافه

شاه توت

هندوانه

طالبی          

انبه

بلوبری

بلوکارینال

بلوکاراسائو

آلبالو

انار

عنعنا

نعناع کیوی

واسموتی های ترکیبی

توت فرنگی

شکالتی

وانیلی

طالبی

موز

شاه توت

ژله بستنی

کیک بستنی

اسکوپ دلخواه

بستنی مخصوص


