
 

 « های آزاددر رستوران قابل ارائه صبحانه مکملیمنوی » 
 

 

 گرم + ناى + لیوو + پیاز داغ 250آش شله قلوکار اصفهاى  1

 گرم + کنجذ + شکر + ناى + لیوو 250حلین گنذم  2

 + کنجذ + لیوو گرم + ناى 250عذسی  3

 گرهی + ناى 25گرهی + هربا تک نفره   20کره  4

 + ناى یگره25گرهی + عسل تک نفره  20کره  5

 عذد تخن هرغ آب پس + ناى + گوجه یا خیارشور 2 6

 عذد تخن هرغ + ناى + گوجه یا خیارشور 2نیورو با  7

 عذد تخن هرغ + ناى + گوجه یا خیارشور 2اهلت با  8

 گرم یا پنیر تک نفره + یک لیواى شیر یا شیر کاکائو + ناى 30گرم یا حلوا شکری تک نفره + پنیر  30شکری  حلوا 9

 گرم گوجه + یک لیواى شیر یا شیر کاکائو + ناى 100گرم خیار +  100گرم یا پنیر تک نفره +  30پنیر  10

 فره + ناىگرم یا تک ن 25گرم یا خاهه تک نفره + عسل یا هربای 80خاهه  11
 



 

 ٌشًد.می ٍئاراچای وبات ویش  یا چای سادٌ يیه غذاَا َزکدام اس ابٍ َمزا 

 شًد.می تًسیعدر محل رستًران َا  3تا  1مًارد در َز ريس حداقل یک مًرد اس 

 پزداخت َشیىٍ ي ویاسی بٍ  کىىدمیرسري صبحاوٍ را پزداخت َشیىٍ فقط  یان محتزمباال داوشجًَز کدام اس مًارد  بزای

 .در محل رستًران ویست

ٌباشد. لذا داوشجًیاوی کٍ تاکىًن مًفق بٍ ثبت اثز اوگشت وشدٌ اودد   ی مکملی فقط با ثبت اثز اوگشت میتًسیع يعد

بدٍ  وسدبت  شدًد   َای بعدی اعالم میاس طزیق مبادی ثبت اثز اوگشت کٍ در اطالعیٍ مُزماٌ 20حداکثز تا السم است 

  اوگشت خًد اقدام ومایىد.ثبت اثز 
 

 

 

 

 « نحوه رزرو» 
 

ویکان )يیژٌ خًاَزان(  آسدمان  بزای استفادٌ اس خدمات رستًران َای آساد بزای غذای مکملی در حال حاضز سٍ رستًران 

باشدىد. السم اسدت داوشدجًیان بدا اوتمدای مىدًی       َشت بُشت آمادٌ ارائٍ خدمات میرستًران مجمًعٍ )يیژٌ بزادران( ي 

 در بزوامٍ َفتگی وسبت بٍ رسري غذا ي محل تًسیع اقدام ومایىد. "مکملیصبحاوٍ "
 

 
 

 « ساعت کاری» 
 

 9:15   لغایت     7 صبحانه هکولیتوزیع 

 21:15  لغایت  18:45 توزیع شام هکولی

 

 اداره تغذیه، کل امور دانشجویی دانشگاه


