
 
 

Locations: G-100-101,BAY AVENUE EXECUTIVE TOWERS, BUSINESS BAY,DUBAI- U.A.E. 
TEL:04 4539998 or 04 4215166. EMAIL: farsimanager@gmail.com 

 

 منوی مهمانی شماره ۱
 

 پیش غذای فارسی
 

 

 کشک بادمجان

 ماست خیار

 ساالد شیرازی

 ساالد فصل

 هاموس

 نان پنیر سبزی گردو
 

 کباب های تازه فارسی
 

 کباب کوبیده

 جوجه ملستی

 تکه ماستی
 

 غذای اصلی
 

قورمه سبزیخورشت   

 زرشک پلو با مرغ

 برنج زعفرانی
 
 

 دسر
 

 کرم کارامل

 ژله میوه
 

 نوشابه و اب معدنی

 

 

درصد مالیات ۵درهم + ۱۴۰نفری   

 
 



 
 

Locations: G-100-101,BAY AVENUE EXECUTIVE TOWERS, BUSINESS BAY,DUBAI- U.A.E. 
TEL:04 4539998 or 04 4215166. EMAIL: farsimanager@gmail.com 

 

 منوی مهمانی شماره ۲
 

 پیش غذای فارسی
 

 

 کشک بادمجان

 ماست خیار

 ساالد شیرازی

 ساالد فصل

 هاموس

 متبل

 نان پنیر سبزی گردو
 
 

 کباب های تازه فارسی
 

 کباب کوبیده

 جوجه ملستی

 تکه ماستی

 جوجه کباب
 

 غذای اصلی
 

 خورشت قورمه سبزی

 زرشک پلو با مرغ

 برنج زعفرانی

 باقالی پلو ماهیچه

 قیمه بادمجان
 

 دسر
 

 کرم کارامل

 ژله میوه
لبیهحم  

 

 نوشابه و اب معدنی
درصد مالیات ۵درهم + ۱۶۰نفری   

 
 
 
 
 



 
 

Locations: G-100-101,BAY AVENUE EXECUTIVE TOWERS, BUSINESS BAY,DUBAI- U.A.E. 
TEL:04 4539998 or 04 4215166. EMAIL: farsimanager@gmail.com 

 

 منوی مهمانی شماره ۳
 

 پیش غذای فارسی
 
 

 کشک بادمجان

 میرزا قاسمی
 فتوش

 تبوله

 ماست خیار

 ساالد شیرازی

 ساالد فصل

 هاموس

 متبل

 نان پنیر سبزی گردو
 
 

 

 کباب های تازه فارسی
 

 کباب کوبیده

 جوجه ملستی

 تکه ماستی

 جوجه کباب
  

 غذای اصلی
 

 خورشت قورمه سبزی

 زرشک پلو با مرغ

 شیرین پلو با مرغ

 برنج زعفرانی

ماهیچهباقالی پلو   

 قیمه بادمجان

 خورشت بامیه
 

 دسر
 

 کرم کارامل

 ژله میوه
 محلبیه

 

 نوشابه و اب معدنی
درصد مالیات ۵درهم + ۰۸۱نفری   
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