
 

 

 مجتمع جهانگردی شیراز

 قیمت  خدمات و رسویس دهی اتالر جهانگردی 
 منو نوع غذا میز بوفه   قیمت هر نفر 

ریال  000/003 کباب چلو جوجه   نوشابه بطری ، آب ،ساالد، ژله، حلوا   1 

ریال  000/023  2 زرشک پلو با مرغ   ،نوشابه بطری ، آب ساالد، ژله، حلوا 

ریال  000/073  3 چلو کباب کوبیده  ،نوشابه بطری ، آب د، ژله، حلواساال 

ریال  000/370 جه کبابچلوساده،شوید لوبیا ،یک سیخ کباب کوبیده، نیم سیخ جو  رشیتنوشابه بطری ، آب، ساالد، ژله، حلوا ،    4 

ریال  000/410 رشی تنوشابه بطری ، آب، ساالد، ژله، حلوا ،   اب کوبیده، نیم سیخ جوجه کباب، چلوساده،شوید لوبیا ،یک سیخ کب 
 شکر پلو با خورشت قیمه 

5 

ریال  000/520 استترشیجات ، زیتون، مساالد، ژله، حلوا ،    
  ، آب  بطری نوشابه

جه کباب،چلوساده،شوید لوبیا ،یک سیخ کباب کوبیده، نیم سیخ جو  
 شکر پلو با خورشت قیمه ، ته چین مرغ 

6 

ریال  000/610 ، ژله، حلوا ، د روسیفصل ، ساالساالد 
،  بطری نوشابه، ترشیجات ، زیتون، ماست

 آب  
 چلوساده، یک سیخ کباب کوبیده، نیم سیخ جوجه کباب، 

ن مرغشکر پلو با خورشت قیمه ، ته چی، با گوشت  شوید لوبیا  
7 

ریال  000/760 ، ژله، حلوا ،  فصل ، ساالد روسیساالد 
ترشیجات ، زیتون، ماست خیار ، سبزیجات 

، آب   بطری نوشابه ،گرم   
 چلوساده، یک سیخ کباب کوبیده، نیم سیخ جوجه کباب، 

، شکر پلو با خورشت قیمه ، ته چین مرغ، با گوشت شوید لوبیا 
 ماهی

8 

ریال  000/960 ، ژله، حلوا ،  فصل ، ساالد روسیساالد 
بزیجات ترشیجات ، زیتون، ماست خیار ، س

، آب   بطری نوشابه ،گرم  
، یک سیخ کباب کوبیده، نیم سیخ جوجه کباب، چلوساده   
،مرغ  شکر پلو با خورشت قیمه ،  گوسفندی  با گوشتشوید لوبیا 

 ماهی ، ته چین مرغ 

9 

 
ریال اضافه  000/100نفر نفر بیشتر ، هر  50نفر می باشد و از  50ریال به ازاء  000/000/5کلیه سالن های پذیرایی مبلغ ورودی  -

 می گردد . 
 ریال  000/000/2:   کرایه سیستم صوتیریال                    000/000/10ریال        سفره عقد :  000/000/3نورپردازی :  -
 ریال  000/000/4نفره  200پذیرایی چای جهت مراسم های  -

 



 

 نرخ سالن کنفرانس : 
 تومان  000/200/1تومان و جهت یک روز کامل  000/800ر جهت نیم روز سالن کنفرانس با ویدیو پروژکتو ورودی -
     تومان  000/35پذیرایی چای، نسکافه، شیرینی ، میوه نفری  -

                          


