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چلً خًرش  چلًخًرش سثسی  59515115 یکشنبه

 قیمٍ

ديغ ًَیچ پختٍ ي سیة  خًراک مرغ ماست مًسیر

 زمیىی ي گًجٍ

 ماست ي میًٌ عذس پلً تا گًشت ديغ چلً جًجٍ کثاب تاقال پلً تا گًشت  59515111 دوشنبه

 دلستر شًیذ پلً تا ته ماَی ماست ي میًٌ چلً خًرش کذي استامثًلی  59515119 شنبهسه 

چلً کثاب  شًیذپلً تا ماَی  59515110 چهارشنبه

 کًتیذٌ

دلستر ي واروج ي 

 خرما

 ماست مًسیر چلً خًرش آلً

 گًجٍ ي فلفل دلمٍ ای شىیسل ماست ي میًٌ  ماکاريوی  59515110 پنج شنبه

 تعطیل59515112 جمعه

3-4تستٍ  59515112 شنبه  ماست ي میًٌ عذس پلً تا گًشت دلستر ي واروج چلً جًجٍ کثاب شًیذپلً تا ماَی 

 ديغ چلً کثاب کًتیذٌ ماست مًسیر استامثًلی چلً خًرش قیمٍ  59515114 یکشنبه

زرشک پلً تا  تاقالپلً تا مرغ  59515115 دوشنبه

 گًشت

 ماست خًرش کرفسچلً  ديغ

 دلستر ي ترشی شًیذپلً تا ته ماَی ماست ي میًٌ ماکاريوی چلًخًرش سثسی  59515151 سه شنبه

زرشک پلً تا  چلً کثاب کًتیذٌ  59515155 بهچهارش

 مرغ

 ديغ ساالد الًیٍ ديغ

 تعطیل 59511551 پنج شنبه

 تعطیل59515159 جمعه

1-2تستٍ  59515150 شنبه چلً کثاب  شًیذپلً تا ماَی 

 کًتیذٌ

دلستر ي واروج ي 

 خرما

 گًجٍ ي فلفل دلمٍ ای شىیسل مرغ

عذس پلً تا  چلً خًرش قیمٍ  59515151 یکشنبه

 گًشت

 ديغ تاقالپلً تا مرغ ماست ي میًٌ

 ماست مًسیر يمیًٌ ماکاريوی سًج ي ديغ چلًجًجٍ کثاب زرشک پلً تا گًشت 59515152 دوشنبه

 دلستر ي ترشی شًیذپلً ي ته ماَی ديغ چلً خًرش آلً استامثًلی  59515153 شنبهسه 

تاقال پلً تا  چلً جًجٍ کثاب  59515154 بهنچهارش

 گًشت

 ديغ چلً خًرش سثسی ماست ي زیتًن

 ديغ ساالد الًیٍ ديغ  چلً کثاب کًتیذٌ  59511555 پنج شنبه

 تعطیل 59515111 جمعه

3-4تستٍ   59515115 شنبه شًیذ پلً تا  زرشک پلً تا مرغ 

 ماَی 

دلستر ي واروج ي 

 خرما

 ماست مًسیر عذس پلً تا گًشت

ديغ ي فلفل دلمٍ ای ي  خًراک مرغ ماست ي میًٌ استامثًلی چلً خًرش قیمٍ   59515111 یکشنبه

 ًَیچ پختٍ

 ماست ي میًٌ ماکاريوی ديغ تاقالپلً تا مرغ چلً کثاب کًتیذٌ   59515119 دوشنبه

چلً خًرش  چلً خًرش تادمجان  59515110 سه شنبه

 سثسی

 دلستر ي ترشی شًیذپلً تا ته ماَی ماست مًسیر

   ديغ  چلً جًجٍ کثاب  59515111 بهنچهارش
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