


از این که کارمان را انتخاب کرده اید خرسندیم.

آنچــه پیــِش روی شماســت معرفــی انــواع پذیرایی هــای کارمــان و فهرســت خوراک هــا و نوشــیدنی ها بــا در نظــر گرفتــن محدودیت هــا و موازیــن بهداشــتِی ویــژه 
در حــال حاضــر اســت. 

در بخــش اول انــواع صبحانــه، غذاهــای اصلــی، میان وعده هــا و نوشــیدنی های ســرد و گــرم بــه حضورتــان معرفــی شــده و در بخــش بعــدی بــا انــواع پذیرایــی و 
ســایر جزییــات اعــم از موازیــن بهداشــتی، آشــنا می شــوید.   

در خانه هــا ی کار و دیــدار کارمــان پذیرایــی از میهمانــان بــر اســاس باالتریــن اســتانداردها یــک اصــل اســت؛ اســتفاده از مواد اولیــه ی درجه یــک، رعایت اســتاندارهای 
اصولــی رفتــار و میهمان نــوازی، رعایــت موازیــن بهداشــتی و مهم تــر از همــه توجــه بــه حساســیت ها و پســند و ذائقــه ی میهمانــان کارمــان اصولــی بــوده کــه ســعی 

کرده ایــم در هــر حــال در عالی تریــن ســطح بــه آن پایبنــد باشــیم.

در میزبانــی انــواع رویدادهــا و جلســات، کارمــان بســته های پیشــنهادی متنوعــی بــرای ارائــه ی پذیرایــی از شــما و میهمانــان گرامی تــان در نظــر گرفتــه اســت کــه 
در زمــان رزرو می توانیــد اطالعــات مربوطــه را کســب کنیــد و هماهنگی هــای الزم را انجــام بدهیــد.   



 صبحانه
 چاشت

تختههایپذیراییمیانوعده
تخته ی میوه

تخته ی خشکبار
پیشغذا

سوپ
ساالد

غذایاصلی
غذاهای ایرانی
غذاهای فرنگی

تختههایپذیراییهمراهغذا
تخته ی عربی

تخته ی سبزیجات
تخته ی مخلفات

دسر
میانوعدهیعصرگاهی

کیکوشیرینی
کیک و شیرینی

کوکی

نوشیدنیگرم
قهوه

چای و دم نوش
نوشیدنیسرد

 پذیرایی نوع ۱
 پذیرایی نوع ۲
پذیرایی نوع ۳



سوسیس، خوراک لوبیا، تخم مرغ، 
پوره ی سیب زمینی، سبزیجات

صبحانهیسرد
پنیر، کره، مربا، عسل، حلوا ، ارده، نان شور 

و شیرین

صبحانهیگرم*

صبحانه ی گرم مخصوص ۱۰ نفر است.
سرو صبحانه ی گرم در صورت انتخاب پذیرایی نوع ۱، امکان پذیر است. 

ویژگی پذیرایی نوع ۱ را در بخش »انواع پذیرایی« همین کاتالوگ می توانید مالحظه فرمایید.  
 

املت گوجه

املت قارچ



تست فیله ی مرغ       

تست مارگاریتا

پارفه گرانوال ماست و توت فرنگی



این تخته ها به اندازه ی ۱۰ نفر است.
سرو تخته های پذیرایی در صورت انتخاب پذیرایی نوع ۱،

امکان پذیر است. ویژگی پذیرایی نوع ۱ را در بخش
»انواع پذیرایی« همین کاتالوگ می توانید مالحظه فرمایید.   

 

انواع آجیل و خشکبار، میوه های خشک

تختهیمیوه

میوه های تازه ی فصل، ساالد میوه ی تازه، 
ساالد میوه های پخته شده

تختهیخشکبار



سوپ قارچ

ساالد سزار با مرغ

سوپ گوجه

ساالد فصل



چلوکباب برگ گوسفندی 

چلو جوجه  کباب فیله

چلو کباب لقمه ویژه

باقالی پلو با مرغ

چلو و خورش قیمه ـ بادمجان

خوراک کشک و بادمجان

زرشک پلو با مرغ



چیکن استروگانف

الزانیا بلونز

الزانیا اسفناج و قارچ

رپ مرغ و بادمجان         

پنینی رست بیف و قارچ

پنینی مرغ و پستو



انواع سبزیجات تازه همراه با سس رنچ
و بالزامیک عسل

تختهیعربی

فالفل، حمص، محمرا، باباغنوج، 
نان لقمه و پیتا

تختهیسبزیجات

تختهیمخلفات

زیتون، فلفل هالوپینو، ترشیجات، 
خیارشور، بورانی بادمجان و بورانی اسفناج

این تخته ها به اندازه ی ۱۰ نفر است.
سرو تخته های پذیرایی در صورت انتخاب پذیرایی نوع ۱، امکان پذیر است. 

ویژگی پذیرایی نوع ۱ را در بخش »انواع پذیرایی« همین کاتالوگ می توانید مالحظه فرمایید.   



کرم بروله       

پاناکوتا



دست پیچ کباب لقمه با سس گوجه فرنگی و ریحان

دست پیچ جوجه کباب با سس ماست و زعفران

استکان سبزیجات تازه و حمص



شیرینی پالچنتا شاتوت )سینی 12 عددی(

کوکی کره ای )سینی 20 عددی(

کیک خانگی )گردو، هویج، شکالت، پنیر(

کوکی جو و گردو )سینی 10 عددی(



قهوه ی دمی همراه با شیر گرم       

اسپرسو

آمریکانو

لته

کاپوچینو

چای سیاه دمی همراه با نبات

انواع دمنوش  های گیاهی همراه با نبات و لیمو

       



لیموناد

)Detox Water( آب غنی شده با عسل و میوه های فصل

چای سرد )ترکیب سردنوش های گیاهی و عصاره ی لیموترش(

نوشابه، دلستر، دوغ

آب معدنی

عرقیجات ایرانی )ترکیب عرقیجات ایرانی و خاکشیر و تخِم شربتی(

آبمیوه ی طبیعی فصل





پذیرایی از میهمانان محترم بر روی یک میز ثابِت عمومی، با حضور میهمان دار صورت می پذیرد.
میهمانان ارجمند فقط برای دریافت پذیرایی می توانند به میز مراجعه فرمایند و سرو فقط توسط 

میهمان دار صورت می پذیرد. 

در این نوع پذیرایی، تعداد میهمان داران و نیروهای تدارکاتی و تنوع منو، بستگی به فضای رزروشده و 
تعداد میهمانان ارجمند شما دارد، که در هنگام رزرو جزییات مربوطه با شما هماهنگ می شود.   



سرو کلیه ی اقالم پذیرایی به صورت تک نفره و در ظروف بهداشتی یک بار مصرف با 
بسته بندی بهداشتی صورت می پذیرد. 
برای پذیرایی از میهمانان ارجمند میز ثابت عمومی وجود ندارد. 
برای هر میهمان ۱ بسته ی بهداشتی شامل پد الکلی، مایع ضدعفونی کننده ی دست، 
ماسک و دستکش اختصاص داده می شود.
  
این نوع پذیرایی شامل موارد ستاره دار ـ که مالحظه فرمودید ـ نمی شود. 



در صورتی که پذیرایی های نوع ۱ و ۲، مورد نظر شما نمی باشند، می توانید بنا به نیاز و خواست 
 On-Demand خود، پذیرایی دلخواه تان را پیشنهاد دهید، کارمان در صورت امکان به صورت

در خدمت شماست.



برای کســب اطالعات بیشتر و آگاهی از جزییات پذیرایی و
روال انتخاب و سفارش می توانید با شماره ی ۷۴۵۳۹۰۰۰ 
info@kaarmaan.house تماس بگیرید و یا به نشانی

ای میل ارسال فرمایید.


