
قیمت ها و پیشنهاد هانحوه فروش

میانگین هر نصف سینی/ نفرمبلغ فروش هر نصف سینیمیانگین هر سینی/ نفر مبلغ فروش هر سینیسوپ ها

450,00020250,00010کاسه               سوپ قارچ  

400,00020220,00010کاسه               سوپ جو  

ساالدها  

500,00020275,00010کاسه               ساالد فصل 

1,450,00020800,00010 سینی               انواع برش گوشت سرد )جوجه، گوشت و انواع کالباس و ماهی سالمون(                                                                                      

2,175,000201,200,00010کاسه               ساالد ماهی تن                                                                                                                 

275,00020150,00010کاسه               ماست ساده       

 کاناپه، سوشی و خاویار

                سینی میکس کاناپه )80 تکه( 
                )کاناپه سالمون دودی، کاناپه میگو، موس ماهی تن، بلوچیز،

               پنیر امنتال، پنیر لبنه بر روی نان تست، سبزیجات گریل شده(
950,00020520,00010سینی

                سینی میکس سوشی )80 تکه(
                )کالیفرنیا، سالمون دودی، پنیر خامه ای، آووکادو، کرب استیک ماکی

                کالیفرنیا اسموک رو، تمپورا شریمپ ماکی(
2,450,000201,350,00010سینی

700,000شیشه               خاویار )50 گرم(

غذای اصلی 

350,00020190,00010سینی               باقالی پلو 

2,150,000201,090,00010سینی               ماهیچه 

900,00020500,00010سینی               کباب کوبیده زعفرانی 

1,000,00020550,00010سینی               خوراک زبان با سس ترخون 

2,225,000201,230,00010سینی               کباب برگ

325,00020180,00010سینی               برنج زعفرانی 

2,650,000201,350,00010سینی               لمب چاپس )شیشلیک(

825,00020450,00010سینی               جوجه کباب زعفرانی 

650,00020350,00010سینی               ته چین با مرغ 

2,625,000201,450,00010سینی               ماهی سالمون با سس بادام 

900,00020500,00010سینی               خورش فسنجان با مرغ و یا با گوشت 

1,000,00020550,00010سینی               قرمه سبزی 

425,00020230,00010سینی               میرزا قاسمی 

450,00020250,00010سینی               کشک بادمجان 

قسمت غذاهای درسته )پخت شده در فر( 

2,800,00020سینی               بره کامل گریل شده 

1,500,00020سینی               بوقلمون کامل گریل شده 

1,500,00020سینی               ماهی شیر درسته گریل شده 

2,500,00020سینی               ماهی سالمون درسته گریل شده 

دسرها 

425,00020230,00010سینی               موس شکالت  

425,00020230,00010کاسه               ژله ی میوه   

425,00020230,00010سینی               شارلوت میوه  

425,00020230,00010کاسه               کرم بروله   

425,00020230,00010سینی               براونی  

425,00020230,00010سینی               چیزکیک                                                         

نوشیدنی )قوطی(  

2,900               کوکاکوال 

2,900               زیرو کوال 

2,900               فانتا

2,900               اسپرایت 

2,500               سودا                                        

2,000               آب معدنی 

4,500               دوغ 

5,500               ماء الشعیر - بدون الکل 

خدمات تکمیلی

سرویس 

20,000خدمات تکمیلی )ارسال نیرو/ ساعتی(

1,500,000 حداقل سفارش

کامیون وانتماشینحمل و نقل ) رفت و برگشت( 

50,000150,000450,000سعادت آباد، اوین، شهرک غرب هزینه حمل محدوده شماره 1

 هزینه حمل محدوده شماره 2                                                                                   فرشته، نیاوران، ونک، تجریش، ولنجک، پاسداران،
                                                                                                                                                   کامرانیه، اندرزگو، دروس، فرمانیه، زعفرانیه

100,000300,000600,000

150,000450,000900,000  تهرانپارس، لواسانهزینه حمل محدوده شماره 3

 توجه:
* در صورتیکه میهمان خود غذا را از هتل تحویل بگیرد، هزینه ی حمل برای میهمان در نظر گرفته نمی شود.

*50% تخفیف برای حمل غذا )یک سر( 

اجاره تجهیزات

60,000اجاره بشقاب - )ست 10 تایی( 

30,000اجاره قاشق و چنگال - )ست 10 تایی( 

20,000اجاره لیوان - )ست 10تایی( 

20,000اجاره دستمال سفره - )ست 10 تایی( 

50,000سنتر پیس - )هر عدد( 

80,000اجاره شمعدان با شمع  - )هر عدد( 

 توجه:
 درصورت شکستگی و یا گم شدگی = 50%  مبلغ اجاره ست 

شستشوی ظروف و قابلمه ها با هتل بوده و هزینه ای برای میهمان ندارد 

اطالعات

دفتر تشریفات )75675 - 021( شماره  تماس برای رزرو

                                        marketing.p@espinashotels.comایمیل

                                                                          9:00 الی 21:00 ساعات تماس

                                                                      بین 30 الی 60 دقیقه زمان تحویل

                                                                                      24 ساعت قبل حداقل زمان قبل از سفارش

                                                                         شام و نهار نوع خدمات

*قیمت ها به تومان میباشد. 9٪ مالیات اضافه خواهد شد


