
ف
دي

ر

جمع قیمت به لایر  قیمت هر پرس به لایر تعداد پرس در ماه نوع غذا ی سرد 

2550 جمع

ف
دي

ر

جمع قیمت به لایر قیمت هر پرس به لایر تعداد پرس در ماه نوع غذا ی صبحانه

12000 جمع صبحانه

1250

.                   در صورت لزوم و نیاز در برنامه غذایی  جایگزین سایر غذاها میشوند (*)موارد ستاره دار

1399-1398منوی انواع کنسرو و غذای سرد ماهانه  دانشجويان دانشگاه هنر 

فرم پیشنهاد قیمت مناقصه   هر پرس غذا 

1399-1398منوی انواع صبحانه ماهانه  دانشجويان دانشگاه هنر 

2

350
خوراک ساالد ماکارونی آماده با گوجه و خیار شور و 

نان
1

500 خوراک لوبیا و قارچ آماده و نان

1250 - *شیر کاکائو،کره،عسل  و نان لواش

5

1500 شیر، خامه، عسل  و نان لواش 6

-*شیر کاکائو، پنیر،کره و نان لواش 9

7

1250 -*شیر، حلواشکری و نان لواش 8

1500

1250

1250

شیر، پنیر،خرما و نان لواش

شیر، خامه  و نان لواش

شیر، کره، مربا و نان لواش

11500

2

4

3

1000 خوراک ساالد الويه آماده  با گوجه و خیار شور و نان 3

700 خوراک خیار و گوجه و پنیر با نان 4

شیر کاکائو ،پنیر، تخم مرغ و نان لواش

شیر، شکالت صبحانه و نان لواش

1250

مهر و امضای شرکت 



ف
دي

ر

جمع قیمت به لایر  قیمت هر پرس به لایر تعداد پرس در ماه نوع  غذای افطاری

8500 جمع افطاری

ف
دي

ر

جمع قیمت به لایر  قیمت هر پرس به لایر تعداد واحددر ماه نوع  کنار غذا 

12000 جمع کنار غذا

جمع کل سه جدول 

فرم پیشنهاد قیمت مناقصه   هر پرس غذا 

1399-1398منوی انواع افطاری ماهانه  دانشجويان دانشگاه هنر 

1

2000 سوپ جو گردو پنیر،سبزی و نان لواش 4

2500 آش رشته، بامیه  ،پنیر،سبزی و نان لواش 2

2000 شله زرد، خرما، پنیر،سبزی و نان لواش 3

2000 سوپ خامه ، گردو پنیر،سبزی و نان لواش

5000
- پرتقال- نارنگی- موز)گرم در هر وعده 200انواع میوه فصل

(سیب زرد و قرمز - زردآلو-هلو-زردآلو 
1

مهر و امضای شرکت 

: جمع کل   به عدد و حروف  

3500 سی سی250دوغ تکنفره  2

3500 گرمی100ماست تکنفره 

بدون برنج  (نیم عدد)نان لواش  با هر وعده غذای با برنج

يکعدد يا دوعدد
4

3

فرم پیشنهاد قیمت مناقصه   هر پرس کنار  غذا 

1399-1398منوی انواع کنار غذا  ماهانه  دانشجويان دانشگاه هنر 


