
 باقالپلو با گوشت  گوسفندی
 باقالپلو با ماهیچه

 چلو ماهیچه
 لوبيا پلو با گوشت چرخ کرده

 آلبالو پلو با مرغ
 آلبالو پلو با گوشت قلقلی

 مرصع پلو بامرغ
 ته چین مرغ زعفرانی

 باقالپلو با مرغ
 شیرين پلو با مرغ

 زرشک پلو با مرغ
 عدس پلوباگوشت چرخ کرده

 سبزی پلو با ماهی قزل آال
 سبزی پلو با ماهی شیر

 چلوکباب سلطانی
 چلو کباب قفقازی

چلوکباب کوبيده زعفرانی 
 دوسیخ

چلوکباب کوبيده زعفرانی
 تک  سیخ بزرگ

 چلوکباب بختیاری(فیله -جوجه)
 چلو جوجه کباب

 برنج سفید زعفرانی
 برنج مکزيکی

 مرصع پلو
 زرشک پلو

 شیرين پلو
 باقالپلو ساده

 پلو میگو
 برنج کاری
 سبزی پلو

چلو کباب وزيری

کباب کوبيده تک سیخ  بزرگ
 کباب کوبيده دوسیخ

کباب  سیخکوبيده مرغ دو 
 جوجه کباب الری

 جوجه کباب زعفرانی
 جوجه با استخوان

 بال کباب
 کباب قفقازی

 کباب بختیاری
 جوجه کباب ترش

 کباب نگینی
غذاهای دريایی

 ماهی قزل آال درسته
 میگو سوخاری

 میگو کبابی
 ماهی شیر گريل شده

 ماهی سالمون
 ماهی شیر کبابی

 زبان با سس قارچ
 بيف استروگانف

 روست بيف
 خوراک ژيگو

 الزانیا )هر پرس(
 شنیسل مرغ

 گراتن مرغ
 خوراک ماکارونی

 خوراک سبزيجات فصل
 جوجه پاچینی

 چیکن استروگانف
 خوراک مرغ با سبزيجات

 جوجه چینی
 پاستای مرغ

 پاستای گوشت
 گراتن مرغ و بادمجان

 امنسه مرغ

 ساالد فصل
 ساالد تایلندی

 ساالد الویه
 ساالد براکلی

 ساالد پاستا و ژامبون
 ساالد اندونزی

 ساالد سزار
 شیرازی

 ساالد فتوش
 ساالدآلمانی

 ساالد اسفناج و انار
 ساالد کرفس و آناناس

 ساالد انار و کلم
 ساالد یونانی

 ساالد فصل مخصوص
 ساالد کلم

 

کشک بادنجان
 اسفناج برانی
 میرزا قاسمی

زاتای مرغ، گوشت یا  میگو
دلمه فلفل یا گوجه یا

 بادمجان(٢ تکه)
 دلمه برگ مو( ٣تکه)

 کوکوسبزی (٢ تکه)
 کوکو سیب زمینی (٢تکه)

 سمبوسه
 سینی اسنک میکس

  خوراک ها کباب ها برنج ها

 اردورهاساالد ها



چلوخورشت فسنجان
 باگوشت قلقلی

چلوخورشت فسنجان با فیله  مرغ
 چلوخورشت قورمه سبزی

 چلوخورشت قیمه بادمجان
چلوخورشت قیمه سیب  زمینی

 چلوخورشت کرفس

   خورشت ها  چلو خورشت ها
 کرفس

 کاری گوشت
 کاری مرغ

 قیمه سیب زمینی
 قیمه بادمجان

 نسترن
 قورمه سبزی

 مسما بامجان
 فسنجان باگوشت قلقلی

 فسنجان با فیله مرغ

 سوپ جو
 سو پ قارچ

 سوپ مرغ
 سوپ سبزيجات

 آش شعله قلم کار
 آش جو

 آش رشته

 پيش غذا ها

غذاهای تزيينی

دسر ها

 انواع دسر (شات)
 ژله

 کرم کارامل
 موس شکالت

 ژله میوه ای
 تارت میوه

 شارلوت
 شله زرد

 کرم ژله
 کیک بستنی

 پلمبیر

 بره درسته فری
 بوقلمون درسته فری

 ماهی سفید درسته فری
 ماهی شیر درسته فری
 ران درسته با مخلفات
 ماهی سالمون درسته

آدرس: میرداماد نرسیده به پل میرداماد بازار بزرگ کیش واحد٣٤
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