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 پیوست چهار 

 جدول قیمت فروش اقالم در بوفه های دانشجوئی دانشگاه

 قیمت

 )ریال(
 ردیف نوع غذا ترکیبات غذا

35000 

گرم کاهو یا 100گرم+  100گرم+خیار شور 100+گوجه %30گرم همبرگر  125

گرم چیپس+یک قرص نان باگت یا نان گرد+یک عدد سس تک  30کلم یا 

 کاور مناسب نفره سفید+یک عدد سس قرمز و

 1 همبرگر معمولی

45000 

گرم کاهو یا 100گرم+ 100گرم+خیار شور 100+گوجه %60گرم همبرگر  125

گرم چیپس+یک قرص نان باگت یا نان گرد+یک عدد سس تک  30کلم یا 

 نفره سفید+یک عدد سس قرمز و کاور مناسب

 2 همبرگر مخصوص

50000 

 100گرم قارچ+گوجه  100گرم پنیر پیتزا+  50+%30گرم همبرگر  125

گرم چیپس+یک قرص  30گرم کاهو یا کلم یا 100گرم+  100گرم+خیار شور

نان باگت یا نان گرد+یک عدد سس تک نفره سفید+یک عدد سس قرمز و 

 کاور مناسب

 3 چیز برگر

55000 

گرم  100مرغ و گوشت (+  %90برگ کالباس ) 2+%30گرم همبرگر  125

گرم کاهو 100گرم+  100گرم+خیار شور 100گوجه  گرم پنیر پیتزا+ 50قارچ+ 

گرم چیپس+یک قرص نان باگت یا نان گرد+یک عدد سس  30یا کلم یا 

 تک نفره سفید+یک عدد سس قرمز و کاور مناسب

 4 رویال برگر

 5 کباب لقمه گرم کباب+ یک عدد نان لواش  80 42000

35000 

گرم کاهو 100گرم+ 100شورگرم+خیار  100گرم سوسیس بندری +گوجه  200

گرم چیپس+یک قرص نان باگت یا نان گرد+یک عدد سس  30یا کلم یا 

 تک نفره سفید+یک عدد سس قرمز و کاور مناسب

 6 بندری

50000 

گرم+  100گرم+خیار شور 100گرم ژامبون مرغ یا کالباس مرغ+ گوجه  200

عدد سس گرم چیپس+یک قرص نان باگت +یک  30گرم کاهو یا کلم یا 100

 تک نفره سفید+یک عدد سس قرمز و کاور مناسب

 7 ژامبون تنوری

45000 

گرم کاهو یا کلم یا  100گرم+ 100گرم+خیار شور 100گرم بلغاری+ گوجه  200

گرم چیپس+یک قرص نان باگت یا نان گرد+یک عدد سس تک نفره  30

 سفید+یک عدد سس قرمز و کاور مناسب

 8 بلغاری ساده

50000 

 100گرم+خیار شور 100درصد + گوجه  90ژامبون گوشت  گرم 200

گرم چیپس+یک قرص نان باگت یا نان  30گرم کاهو یا کلم یا 100گرم+

 گرد+یک عدد سس تک نفره سفید+یک عدد سس قرمز و کاور مناسب

 

 9 ژامبون گوشت
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50000 

گرم+خیار  100گرم قارچ+ گوجه  50-100ورق پنیر+  2گرم بلغاری+  200

گرم چیپس+یک قرص نان باگت یا  30گرم کاهو یا کلم یا 100گرم+  100شور

نان گرد+یک عدد سس تک نفره سفید+یک عدد سس قرمز و کاور 

 مناسب

 10 بلغاری پنیری

25000 
یک عدد نان  لواش یا یک سوم نان سنگک یا یک سوم نان بربری یا نصف 

 گرم عدسی +یک عدد ظرف یکبار مصرف 200نان تافتون+ 
 11 عدسی

 12 فالفل گرم 30گرم+ کاهو یا کلم  100گرم+ گوجه  100تکه فالفل+ خیارشور  5 25000

20000 
گرم سیب زمینی+ یک عدد سس تک نفره+یک عدد ظرف کوچک  150

 تکنفره

سیب زمینی سرخ 

 کرده کوچیک
13 

 گرم سیب زمینی+ یک عدد سس تک نفره+ یک عدد ظرف تکنفره 250 25000
سیب زمینی سرخ 

 ده بزرگکر
14 

25000 
گرم+نان  20گرم+فلفل دلمه  100گرم+ پنیر رنده شده  300کالباس خشک 

 تکه+سس مخصوص 2تست بزرگ 

اسنک با کالباس و 

 پنیر
15 

25000 
قاشق رب گوجه فرنگی + یک عدد نان  لواش یا یک  1عدد تخم مرغ +  2

 سوم نان سنگک یا یک سوم نان بربری یا نصف نان تافتون
 16 با رب گوجهاملت 

30000 
یک عدد نان  لواش یا یک سوم نان سنگک یا یک سوم نان بربری یا نصف 

 عدد گوجه فرنگی 2عدد تخم مرغ +  2نان تافتون +
 17 املت با گوجه

20000 
عدد تخم مرغ+ یک عدد نان  لواش یا یک سوم نان سنگک یا یک سوم  2

 نان بربری یا نصف نان تافتون

تخم  نیمرو با دو عدد

 مرغ
18 

 19 ماکارونی گرم ماکارونی+ یک عدد سس تک نفره320 35000

42000 

گرم  کاهو یا کلم یا 100گرم+100گرم+خیار شور 100عدد هات داگ+گوجه  1

گرم چیپس+یک قرص نان باگت یا نان گرد+یک عدد سس تک نفره  30

 سفید+یک عدد سس قرمز و کاور مناسب

 20 هات داگ معمولی

45000 

گرم+خیار  100گرم قارچ +گوجه  50-100ورق پنیر+ 2دد هات داگ+ ع 1

گرم چیپس+یک قرص نان باگت یا  30گرم کاهو یا کلم یا 100گرم+ 100شور

نان گرد+یک عدد سس تک نفره سفید+یک عدد سس قرمز و کاور 

 مناسب

 21 هات داگ پنیری

35000 

کاهو یا کلم یا گرم 100گرم+  100گرم+خیار شور 100عدد کوکتل+گوجه  2

گرم چیپس+یک قرص نان باگت یا نان گرد+یک عدد سس تک نفره  30

 سفید+یک عدد سس قرمز و کاور مناسب

 22 کوکتل

12000 
یک عدد تخم مرغ آبپز + یک عدد نان  لواش یا یک سوم نان سنگک یا 

 یک سوم نان بربری یا نصف نان تافتون
 23 تخم مرغ آبپز
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12000 

یا یک سوم نان سنگک یا یک سوم  نان بربری یا نصف  یک عدد نان  لواش

 10گرم پنیر تکنفره+ چای تکنفره کیسه ای+آب جوش+  30نان تافتون +

گرم شکر بسته بندی+ یک عدد قاشق چای خوری+یک عدد ظرف یکبار 

 مصرف

نان و پنیرو چای 

 شیرین
24 

20000 

بربری یا نصف یک عدد نان  لواش یا یک سوم نان سنگک یا یک سوم  نان 

گرم پنیر تکنفره+یک عدد شیر تکنفره+یک عدد ظرف  30نان تافتون +

 یکبار مصرف

 25 نان و پنیر و شیر

25000 
یک عدد نان  لواش یا یک سوم نان سنگک یا یک سوم نان بربری یا نصف 

 گرم خوراک لوبیا +یک عدد ظرف یکبار مصرف200نان تافتون+ 
 26 خوراک لوبیا

25000 
نان  لواش یا یک سوم نان سنگک یا یک سوم نان بربری یا نصف  یک عدد

 گرم  انواع آش200نان تافتون +
 27 انواع آش

35000 
گرم حلیم+ یک عدد نان  لواش یا یک سوم نان سنگک یا یک سوم  200

 نان بربری یا نصف نان تافتون +یک عدد ظرف یکبار مصرف
 28 حلیم

30000 
سوم نان سنگک یا یک سوم نان بربری یا نصف یک عدد نان  لواش یا یک 

 گرم گردو بسته بندی شده 40گرم پنیر تکنفره+  30نان تافتون + 
 29 نان و پنیر و گردو

12000 
یک عدد نان  لواش یا یک سوم نان سنگک یا یک سوم نان بربری یا نصف 

 گرم گوجه فرنگی 50+ 100گرم خیار 100گرم پنیر تکنفره+ 30نان تافتون + 

نان و پنیر وخیار و 

 گوجه
30 

15000 
یک عدد نان  لواش یا یک سوم نان سنگک یا یک سوم نان بربری یا نصف 

 گرمی+ عسل تکنفره10گرم پنیر تکنفره +کره  30نان تافتون +

نان و پنیر وکره و 

 عسل
31 

20000 
یک عدد نان  لواش یا یک سوم نان سنگک یا یک سوم نان بربری یا نصف 

 گرم سوسیس +یک  عدد تخم مرغ 150تافتون + نان 
 32 سوسیس تخم مرغ

18000 
یک عدد نان  لواش یا یک سوم نان سنگک یا یک سوم نان بربری یا نصف 

 نان تافتون +خامه تکنفره صد گرمی+ عسل تکنفره
 33 نان و خامه و عسل

 34 چای چای درجه یک ) با لیوان کاغذی ( 3000

 35 چای نبات نبات)با لیوان کاغذی(چای درجه یک با  6000

 36 نسکافه نسکافه با دستگاه 15000

 37 هات چاکلت ------- 10000

 38 نسکافه آماده -------- 8000
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 39 کاپوچینو -------- 8000

 40 انواع دمنوش -------- 8000

 41 کاپوچینو -------- 8000

زیر قیمت 

 نانوایی
 42 نان --------

 زیر قیمت %5

درج شده روی 

 کاال

-------- 

کلیه اقالم ذکر نشده 

دارای قیمت روی 

 جلد

43 

زیر قیمت 

مغازه ها و 

فروشگاه 

 مجاور

-------- 
کلیه اقالم ذکر نشده 

 فاقد قیمت روی جلد
44 

 


