
 

 منوی گرم

  

 قیمت )ریال(
 000/70 یک پیاله ماست خوری عدسی + نان تافتون یا سنگک + چای عدسی

 000/65 عدد تخم مرغ + نان تافتون یا سنگک + چای 2 تخم مرغ )نیمرو(

 000/80 سنگک + چایعدد تخم مرغ + پوره گوجه فرنگی + نان تافتون یا  2 تخم مرغ )املت(

 000/100 عدد تخم مرغ + سوسیس + نان تافتون یا سنگک + چای 2 سوسیس و تخم مرغ

 000/80 عدد تخم مرغ + )شکر( + نان تافتون یا سنگک + آرد + چای 2 خاگینه

 

 منوی سرد

  

 قیمت )ریال(

 000/70 یا سنگک + چایگرمی + نان تافتون  25عدد کره  1گرمی +  50عدد حلوا شکری  1 حلوا شکری

 000/90 عدد خرما + نان تافتون یا سنگک + چای 3گرمی +  25عدد کره  1گرمی +  30عدد پنیر تکنفره 1 خرما -پنیر 

 000/80 گرمی + نان تافتون یا سنگک + چای 25عدد کره   1گرمی +  30عدد عسل  1 عسل -کره 

 000/70 گرمی + نان تافتون یا سنگک + چای 25عدد کره  1گرمی +  30عدد مربا  1 مربا -کره 

 000/110 گرمی + نان تافتون یا سنگک + چای 25عدد کره 1عدد( +  2گرمی + گردو )  30عدد پنیر تکنفره  1 گردو -کره  –پنیر 

 000/90 گرمی + گوجه + خیار + نان تافتون یا سنگک + چای 30عدد پنیر تک نفره  1 خیار -گوجه  -پنیر 

 000/110 پیاله خامه + نان تافتون یا سنگک + چای 1گرمی )یا مربا( +  30عدد عسل  1 عسل )یا مربا عسل(خامه 

 000/80 برش کیک خامه ای شکالتی + چای 1 کیک شکالتی
 

 گرمهای نوشیدنی 

 )ریال(قیمت 

 000/50                                                    موکاچینو 000/50                                                  کاپوچینو 000/30                                               اسپرسو

 000/50                                                هات چاکلت 000/50                                              کافی میکس 000/50                            هات چاکلت )با شیر(

 000/60                                             چای )با قوری( 000/50                               کافی میکس )پرقهوه( 000/50                                            قهوه سیاه
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                     و قیمت  صبحانه باشگاه دانشگاه تهران منو                       
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