فرم آنالیز و قیمت پیشنهادی غذاها
مدیریت خدمات دانشجوئی

ردیف

عنوان غذا

1

پیتزا ویژه

2

پیتزا قارچ و مرغ

3

پیتزا مکزیکی تند

4

پیتزا سبزیجات

5

پیتزا مخلوط

6

پیتزا مینی

7

8
9
10

کد سند ................................... :
شماره ..................................... :
تاريخ ..... :
پیوست..............................

آنالیز غذایی
 250-200گرم خمیر 200-گرم پنیر پیتزا 100-گرم قارچ 100-گرم کالباس مرغ  100-%60گرم کالباس خشک 20-%40

کباب ترکی گوشت یا
مرغ
ساندویچ فیله مرغ با
قارچ و پنیر
فیله مرغ
هات داگ با قارچ و
پنیر

گرم ذرت 30-گرم فلفل دلمه 30-گرم تکه های مرغ 3-عدد سس
 250-200گرم خمیر 200-گرم پنیر پیتزا 250-گرم قارچ 30-گرم فلفل دلمه 150-گرم تکه های مرغ پخته 20-گرم
ذرت 3-عدد سس
 250-200گرم خمیر 200-گرم پنیر پیتزا 100-گرم قارچ 100-گرم کالباس مرغ  70-%60گرم کالباس خشک30-%40
گرم کالباس پپرونی 20-گرم ذرت 50-گرم فلفل دلمه 3-عدد سس
 250-200گرم خمیر 200-گرم پنیر پیتزا 200-گرم قارچ 70-%42گرم ذرت 80-گرم فلفل دلمه 50-گرم گوجه 3-عدد
سس
 250-200گرم خمیر 150-گرم پنیر پیتزا 100-گرم قارچ 70-گرم کالباس مرغ 70-گرم کالباس خشک  250-%40گرم
سوسیس کوکتل 20-%55گرم ذرت 30-گرم فلفل دلمه 3-عدد سس
 180-150گرم خمیر 150-گرم پنیر پیتزا 70-گرم قارچ 60-گرم کالباس مرغ 60-%60گرم کالباس گوشت 30-گرم
سوسیس کوکتل 20-%55گرم ذرت 20-گرم فلفل دلمه 2-عدد سس
 1عدد نان 200-گرم گوشت یا مرغ 100-گرم گوجه 50-گرم فلفل دلمه 100-گرم پیاز  30-گرم روغن 50-گرم جعفری-
 50گرم خیار شور 50-گرم سس ویژه 2-عدد سس
 1عدد نان 150-گرم فیله خالص مرغ 70-گرم قارچ 60-گرم پنیر پیتزا 70-گرم کاهو 60-گرم گوجه 60-گرم خیار شور2-
عدد سس
 1عدد نان 200 -گرم فیله خالص مرغ 70-گرم کاهو 60-گرم گوجه 60-گرم خیار شور  2-عدد سس
 1عدد نان 1-عدد هات داگ( 150گرم) 70-گرم قارچ 60-گرم پنیر پیتزا 40-گرم روغن 70-گرم کاهو 60-گرم گوجه60-
گرم خیار شور 2-عدد سس

11

هات داگ

12

چیز برگر با قارچ

 1عدد نان 1-عدد همبرگر 70-گرم کاهو 60-گرم گوجه 60-گرم پنیر پیتزا 60-گرم خیار شور 70-گرم قارچ 2-عدد سس

13

همبرگر مخصوص

 1عدد نان 1-عدد همبرگر 70-گرم کاهو 60-گرم گوجه 60-گرم خیار شور 2-عدد سس

دوبل برگر با قارچ و

 1عدد نان 2-عدد همبرگر 70-گرم کاهو 60-گرم گوجه 60-گرم خیار شور-قارچ  70گرم 60-گرم پنیر پیتزا 2-عدد سس

14

 1عدد نان 1-عدد هات داگ( 150گرم) 40 -گرم روغن 70-گرم کاهو 60-گرم گوجه 60-گرم خیار شور 2-عدد سس

پنیر

15

دوبل برگر

16

ساندویچ ویژه

 1عدد نان 2-عدد همبرگر 70-گرم کاهو 60-گرم گوجه 60-گرم خیار شور 2-عدد سس
 1عدد نان 1-عدد هات داگ 120-گرم کالباس مرغ 70-%60گرم قارچ 80-گرم پنیر پیتزا 70-گرم کاهو 60-گرم گوجه-
 60گرم خیار شور 2-عدد سس

قیمت (ریال)

17

ژامبون تنوری با قارچ و پنیر

 1عدد نان 140-گرم کالباس مرغ  70-%60گرم قارچ 80-گرم پنیر پیتزا 70-گرم کاهو60-
گرم گوجه 60-گرم خیار شور 2-عدد سس

فالفل با قارچ و پنیر
18

 1عدد نان 4-عدد فالفل شامل( 100گرم نخود 100-گرم سیب زمینی 50-گرم پیاز-نصف
تخم مرغ 50-گرم ارد و ادویه) -7-گرم قارچ 60-گرم پنیر پیتزا 70-گرم کاهو 60-گرم گوجه-
 60گرم خیار شور 2-عدد سس
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20
21
22
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25

کوکتل با قارچ و پنیر

 1عدد نان 2-عدد کوکتل 70-گرم قارچ 60-گرم پنیر پیتزا 70-گرم کاهو 60-گرم گوجه60-
گرم خیار شور 2-عدد سس

زامبون مرغ یا گوشت

 1عدد نان 140-گرم ژامبون 80-%70گرم کاهو 70-گرم گوجه 60-گرم خیار شور 2-عدد
سس

نیمرو

 1عدد نان 2-عدد تخم مرغ 50-گرم روغن 50-گرم گوجه-ظرف  1بار مصرف

املت

 1عدد نان 2-عدد تخم مرغ 50-گرم روغن 30-گرم رب 50-گرم خیار شور-ظرف  1بار
مصرف

سوسیس تخم مرغ

 1عدد نان 2-عدد تخم مرغ 60-گرم سوسیس کوکتل 50-گرم روغن 50-گرم گوجه-ظرف 1
بار مصرف

عدسی

 1عدد نان 200-گرم عدی 50-گرم پیاز 150-گرم سیب زمینی 40-گرم رب-ادویه-ظرف 1
بار مصرف

لوبیا

 1عدد نان 200-گرم لوبیا 50-گرم پیاز 150-گرم سیب زمینی 40-گرم رب-ادویه-ظرف  1بار
مصرف
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توجه  – 1 :متقاضیان می توانند سایر موارد پیشنهادی خود را به لیست مربوطه اضافه نمایند.
 -2هرگونه تغییر در قیمت ها در زمان اجاره می بایست با هماهنگی اداره امور خدمات رفاهی انجام گردد.

