
            

 

منو و قیمت ناهار 

باشگاه دانشگاه تهران       
 )قیمت به ریال(

 

 

 

  

 شنبه

نرخ غذای 

همکاران 

 دانشگاهی

 

 یکشنبه نرخ آزاد

نرخ غذای 

همکاران 

 دانشگاهی

 

 دوشنبه نرخ آزاد

نرخ غذای 

همکاران 

 دانشگاهی

 

 سه شنبه نرخ آزاد

غذای  نرخ

همکاران 

 دانشگاهی

 

 چهارشنبه نرخ آزاد

نرخ غذای 

همکاران 

 دانشگاهی

 

 نرخ آزاد

 چلو جوجه کباب
000/155 000/230 

 چلو جوجه کباب
000/155 000/230 

 چلو جوجه کباب
000/155 000/230 

 چلو جوجه کباب
000/155 000/230 

 چلو جوجه کباب
000/155 000/230 

 خوراک جوجه  با دورچین

000/140 000/200 
 خوراک جوجه  با دورچین

000/140 000/200 
 خوراک جوجه  با دورچین

000/140 000/200 
 خوراک جوجه  با دورچین

000/140 000/200 
 خوراک جوجه   با دورچین

000/140 000/200 

 چلو کباب لقمه زعفرانی
000/155 000/240 

 چلو کباب لقمه زعفرانی
000/155 000/240 

 چلو کباب لقمه زعفرانی
000/155 000/240 

 چلو کباب لقمه زعفرانی
000/155 000/240 

 چلو کباب لقمه زعفرانی
000/155 000/240 

 خوراک کوبیده با دورچین

000/140 000/210 
 خوراک  کوبیده با دورچین

000/140 000/210 
 خوراک کوبیده با دورچین

000/140 000/210 
 خوراک کوبیده با دورچین

000/140 000/210 
 خوراک کوبیده با دورچین

000/140 000/210 

 چلو کباب کاردی )نگینی(

000/195 000/270 
 چلو کباب کاردی )نگینی(

000/195 000/270 
 چلو کباب کاردی )نگینی(

000/195 000/270 
 چلو کباب کاردی )نگینی(

000/195 000/270 
 چلو کباب کاردی )نگینی(

000/195 000/270 

 خوراک  کاردی با دورچین
000/180 00/240 

 خوراک  کاردی با دورچین
000/180 00/240 

 خوراک  کاردی با دورچین
000/180 00/240 

 خوراک  کاردی با دورچین
000/180 00/240 

 خوراک  کاردی با دورچین
000/180 00/240 

 زرشک پلو با مرغ
000/145 000/220 

 زرشک پلو با مرغ
000/145 000/220 

 زرشک پلو با مرغ
000/145 000/220 

 زرشک پلو با مرغ
000/145 000/220 

 زرشک پلو با مرغ
000/145 000/220 

 باقالی پلو با مرغ

000/160 000/240 
 باقالی پلو با مرغ

000/160 000/240 
 باقالی پلو با مرغ

000/160 000/240 
 باقالی پلو با مرغ

000/160 000/240 
 باقالی پلو با مرغ

000/160 000/240 

 خوراک مرغ با دورچین

000/130 000/190 
 خوراک مرغ با دورچین

000/130 000/190 
 خوراک مرغ با دورچین

000/130 000/190 
 خوراک مرغ با دورچین

000/130 000/190 
 خوراک مرغ با دورچین

000/130 000/190 

 سبزی پلو با ماهی قزل آال

000/180 000/280 
 سبزی پلو با ماهی قزل آال

000/180 000/280 
 سبزی پلو با ماهی قزل آال

000/180 000/280 
 سبزی پلو با ماهی قزل آال

000/180 000/280 
 سبزی پلو با ماهی قزل آال

000/180 000/280 

 چلو ماهی قزل آال

000/170 000/270 
 چلو ماهی قزل آال

000/170 000/270 
 چلو ماهی قزل آال

000/170 000/270 
 چلو ماهی قزل آال

000/170 000/270 
 چلو ماهی قزل آال

000/170 000/270 

 خوراک ماهی با دورچین
000/155 000/240 

 خوراک ماهی با دورچین
000/155 000/240 

 خوراک ماهی با دورچین
000/155 000/240 

 خوراک ماهی با دورچین
000/155 000/240 

 خوراک ماهی با دورچین
000/155 000/240 

 چلو خورشت قرمه سبزی

000/135 000/185 
 چلو  قیمه سیب زمینی

000/135 000/185 
 چلو خورشت کرفس

000/135 000/185 
 چلو خورشت قیمه بادمجان

000/135 000/185 
 چلو خورشت آلو اسفناج

000/135 000/185 

 ماکارونی با گوشت

000/105 000/150 
 لوبیا پلو  با گوشت

000/125 000/175 
 ماکارونی با گوشت

000/105 000/150 
 عدس پلو  با گوشت

000/125 000/175 
 ماکارونی با گوشت

000/105 000/150 

 کشک بادمجان

000/110 000/170 
 کوفته تبریزی

000/110 000/190 
 میرزا قاسمی

000/110 000/170 
 آبگوشت

000/155 000/200 
 کشک بادمجان

000/110 000/170 

 ته چین زعفرانی مرغ

000/130 000/180 
 ته چین زعفرانی مرغ

000/130 000/180 
 ته چین زعفرانی مرغ

000/130 000/180 
 ته چین زعفرانی مرغ

000/130 000/180 
 ته چین زعفرانی مرغ

000/130 000/180 

 سوپ جو

000/50 000/50 

 سوپ ورمیشل

000/50 000/50 

 سوپ جو

000/50 000/50 

 سوپ ورمیشل

000/50 000/50 

 سوپ جو

000/50 000/50 

 0015:الی  30:11 دانشجویان و سایر میهمانان از ساعت  -- 14:00 الی 11:30 همکاران دانشگاهی از ساعت :  ناهارساعت سرو 

 چلو شیشلیگ-باقالی پلو با ماهیچه -چلو ماهیچه  -باقالی پلو با گوشت گوسفندی  -چلو گوشت گوسفندی  -چلو جوجه سرآشپز -چلو کباب وزیری  -چلو کباب بختیاری  -: چلو کباب برگ  غذاهای ویژه روز

https://refah.ut.ac.ir 
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