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غذای اصلی (۳) غذای اصلی (۲) غذای اصلی (۱) پیش غذا صبحانه تاریخ روز

مرغ بریون با مخلفات خوراک جوجه کوبیده عدس پلو آش جو -ماست پنیر تخم مرغ 97/03/1 سه شنبه

مرغ بریون مخلفات کوفته تبریزی زرشک پلو با مرغ سوپ قارچ-ماست کره مربا هویج پنیر 97/03/2 چهار شنبه

مرغ بریون مخلفات مرغ کنتاکی چلو خورش آلو اسفناج ماست شوید-لبو خوراک لوبیا چیتی 97/03/3 پنجشنبه

مرغ بریون مخلفات بیف استراگانف سبزی پلو با ماهی قزل آال سوپ ورمیشل ,  ترشی کره حلواشکری پنیر 97/03/4 جمعه

مرغ بریون مخلفات خوراک همبرگر چلو کباب کوبیده ساالد کلم کره عسل شیر کاکائو 97/03/5 شنبه

مرغ بریون مخلفات کشک بادمجان چلو خورش قورمه سبزی  ماست موسیر-آش سماق عدسی 97/03/6 يکشنبه

مرغ بریون مخلفات شنیسل مرغ چلو خورش قیمه سیب 
زمینی ماست موسیر-لبو شیر برنج 97/03/7 دوشنبه

مرغ بریون مخلفات واویشگا گوشت اکبر جوجه با برنج ساالد فصل , آش دوغ کره مربا هویج پنیر 97/03/8 سه شنبه

مرغ بریون مخلفات جوجه چینی چلو خورش قورمه سبزی  ساالد جوانه ماست پنیر تخم مرغ 97/03/9 چهار شنبه

مرغ بریون مخلفات چیکن استراگانف لوبیا پلو با گوشت لوبیا پلو با گوشت کره حلواشکری پنیر 97/03/10 پنجشنبه

مرغ بریون مخلفات تاس کباب کباب تنوری آش  , ساالد کره مربا پنیر 97/03/11 جمعه

مرغ بریون مخلفات مرغ گریل چلو خورش کرفس بورانی اسفناج ,  خوراک لوبیا چیتی 97/03/12 شنبه

مرغ بریون مخلفات راگو زرشک پلو با مرغ ماست کره عسل شیر 97/03/13 يکشنبه

مرغ بریون مخلفات ماکارانی با سس گوشت چلو همبرگر ماست موسیر عدسی 97/03/14 دوشنبه

مرغ بریون مخلفات کوفته تبریزی چلو خورش قیمه کدو 
بادمجان ژله , ساالد فصل پنیر تخم مرغ 97/03/15 سه شنبه

مرغ بریون مخلفات میرزاقاسمی  چلو کباب کوبیده سفید سوپ قارچ-ماست کره حلوا شکری پنیر 97/03/16 چهار شنبه

مرغ بریون مخلفات فالفل  چلو خورش فسنجان ماست و خیار -لبو کره عسل شیر کاکائو 97/03/17 پنجشنبه

مرغ بریون مخلفات بیف استراگانف سبزی پلو با ماهی قزل آال ترشی , سوپ خوراک لوبیا 97/03/18 جمعه

مرغ بریون مخلفات مرغ کنتاکی شوید پلو با مرغ ساالد کره مربا هویج پنیر 97/03/19 شنبه

مرغ بریون مخلفات کتلت مرغ چلو خورش قورمه سبزی  ماست -ساالد کلم شیر برنج 97/03/20 يکشنبه

مرغ بریون مخلفات کوفته تبریزی جوجه کباب با برنج ماست و نعنا کره حلوا شکری پنیر 97/03/21 دوشنبه

مرغ بریون مخلفات شنیسل مرغ خورش قیمه سیب 
زمینی ساالد عدسی 97/03/22 سه شنبه

مرغ بریون مخلفات خوراک همبرگر اکبر جوجه با برنج آش دوغ -ساالد پنیر تخم مرغ 97/03/23 چهار شنبه

مرغ بریون مخلفات جوجه چینی چلو خورش کرفس لبو-ماست کره عسل شیر کاکائو 97/03/24 پنجشنبه

مرغ بریون مخلفات خوراک فیله مرغ با 
سبزیجات چلو کباب کوبیده ماست موسیر-آش رشته خوراک لوبیا چیتی 97/03/25 جمعه

مرغ بریون مخلفات مرغ گریل مرغ گریل با سس پرتقال آش آبغوره کره مربا هویج پنیر 97/03/26 شنبه

مرغ بریون مخلفات واویشگا چلو خورش مرغ لبو -ماست شوید کره حلوا پنیر 97/03/27 يکشنبه

مرغ بریون مخلفات ماکارانی با سس گوشت زرشک پلو با مرغ کرفس -سوپ شیر برنج 97/03/28 دوشنبه

مرغ بریون مخلفات ماکارانی با سس گوشت چلو خورش قیمه سیب 
زمینی ساالد کلم پنیر تخم مرغ 97/03/29 سه شنبه

مرغ بریون مخلفات ساالد سزار - چیکن چلو همبرگر بورانی کرفس عدسی 97/03/30 چهار شنبه

رستوران فرودگاه آماده قبول و ارائه سفارشات در محل و خارج از محل میباشد 
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