
جمع به لایر  قیمت هر پرس به ریال تعداد پرس  نوع غذا

ف
دی

ر

3000 زرشک پلو با مرغ 1

1500 *باقالی پلو با مرغ   2

1500 چلو كباب كوبیده با گوجه وكره وفلفل و لیموترش 3

2000
چلو كباب نگینی با گوجه وكره وفلفل و 

لیموترش
4

5000
چلو جوجه كباب باگوجه وكره وفلفل و 

لیموترش
5

1000
چلو كباب بختیاری با گوجه وكره وفلفل و 

لیموترش
6

3000
چلوشنیسل ماهی قزل آال پاک كرده با لیمو و 

خرما
7

1500 *سبزی پلو با  ماهی قزل آال   8

2000 چلو خورشت قیمه سیب زمینی 9

1000 چلو خورشت قیمه بادمجان 10

500 لوبیا پلو با  گوشت  11

1000 چلو گوشت  12

1000 كنسرو تن ماهی با برنج  و لیمو ترش 13

1000 عدس پلوبا گوشت كشمش وخالل بادام وپسته 14
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1500 چلو خورشت قورمه سبزی 15

500 *استامبولی پلو باگوشت  16

1000 چلو خورشت فسنجان 17

1000 چلو خورشت كرفس 18

1000 چلو خورشت آلواسفناج 19

1000 چلوخورشت بادمجان 20

1500
ماكارونی با گوشت و فلفل دلمه و 

نخودفرنگی قارچ
21

500 خوراک حلیم بادمجان 22

500 خوراک كشک بادمجان 23

500 *خوراک میرزا قاسمی  24

500 آش رشته 25

500 *خوراک چیکن استروگانف  26

1500
خوراک جوجه چینی با سیب زمینی سرخ 

كرده و هویج و سس تاراتارا
27

500
خوراک مرغ سوخاری باسیب زمینی 

*سرخ كرده وخیارشوروسس 
28
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2000
خوراک فیله  مرغ با سیب زمینی سرخ كرده و 

خیارشور وسس
29

1000 خوراک كتلت  و گوجه وخیارشور وسس 30

500
خوراک كوكوسیب زمینی و گوجه وخیارشور 

*وسس 
31

500 *خوراک كوكوسبزی و گوجه وخیارشور   32

500 خوراک كوفته تبریزی 33

500 آبگوشت 34

700 خوراک دلمه 35

42700

:  قبول دارم  : تذکر 

مهر و امضاء شرکت
نوع مواد ومیزان تركیبی آن  در غذاها با تشخیص ناظر و تائید كارفرما در طول  زمان قرارداد  قابل 

تغییر است

 صفحه3جمع  كل 

موارد ستاره دار در صورت لزوم و نیاز در برنامه غذایی جایگزین سایر غذاها 

میشوند

:جمع کل بحروف

 )غذاهایی كه حاوی گوشت چرخ كرده اند با قیمت  گوشت سرد: در محاسبه قیمت غذاها طبق آنالیز ها نکات ذیل توجه شود :  توضیحات

.وجهت سایر غذاها با قیمت  گوشت گرم به نرخ  سازمان دانشجویی یا سازمان گوشت  كشور محاسبه شود  (منجمد

 گرم برنج درجه یک ایرانی محاسبه 100 گرم به قیمت برنج درجه یک غیر ایرانی و 50 (2 به 1)در محاسبه قیمت برنج جهت هر پرس به نسبت

فقط با نرخ برنج خارجی محاسبه گردد.. نرخ  برنج در غذاهای تركیبی مثل دلمه و كوفته و.شود 

.قیمت كلیه مواد براساس نرخ كشتارگاه مركزی و عمده فروشی  و سازمان میادین عرضه مواد غذایی كشور محاسبه گردد 
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