
 سایت های غذاویژگی های رستورانویژگی شماره تلفن آدرس نام رستوران

 دروازه قرآن هفت خوان

00003333-00003333 

 30400000133رزرواسیون: 

 30400000133سفارش غذا: 

 استفاده از کتابخانه در هنگام حضور -تخفیف 01% -

 اجرای موسیقی زنده در رستوران سنتی -نقاشی از صورت کودکان -

ارسال غذا به تمامی نقاط شهر با  -VIPدارای سالن اختصاصی   -

 پذیرش سفارش کیک تولد -پیک موتوری

  دارای پارکینگ -ها و سمینارها با ارائه خدمات ویژهبرگزاری همایش -

شاپ )شامل انواع غذاهای سنتی، رستوران و دو کافی 1دارای  -

کیو، پیش غذا، دسر، فود، غذاهای ملل، صبحانه، باربیرژیمی، فست

 ها و ...(انواع نوشیدنی

 

www.haftkhanco.com 

 00104400 -00103333 بلوار ستارخان صوفی
 بوفه آزاد -دارای فضای سنتی و دنج -تخفیف 01%-

 بدون پارکینگ -

المللی، ایتالیایی، دارای انواع غذاهای ایرانی و سنتی، بین -

 فود، میز بوفه و انواع دسرهافست
www.soofirestaurant.com 

  00001003 -0 دروازه قرآن هتل شیراز

 و کافی شاپ ها فودکیو و فستبیراز رستوران ، باتخفیف  01%-

 تخفیف %01با  رزرو اتاق-

 سالن ورزشی)استخر،سونا و جکوزی(تخفیف  01%- -

 سنتی و ایرانی اجرای موسیقی زنده -

انداز با چشم شاپکافی 0و  گردان سنتی و رستوران0دارای  -

 باشد()رستوران ایتالیایی شامل تخفیف نمیشهر

 )مجانی( دارای پارکینگ -

 

 کیوباربی فود،، فستو ایتالیایی دارای انواع غذاهای ایرانی و سنتی-

  شاپو کافی نوشیدنیو انواع دسر، 
www.shiraz-hotel.com 

 شرزه
خیابان طالقانی خیابان 

 مسجد وکیل

 00014000 -00010010رزرو میز :

 00000011 - 00000010بر: بیرون

 

 تخفیف 00% -

 اجرای موسیقی اصیل ایرانی -دارای فضای سنتی و دنج -

 بدون پارکینگ -بوفه آزاد -

 ها،یکتها و اسانواع کباب  -

 های روز و شبمنوی خوراک -
www.sharzehrestaurant.com 

 00001010-00001010رزرواسیون: لوناپارکدروازه قرآن  شاندیز

 تخفیف 01% -

 مواد اولیه و آشپز از مشهد -دارای سالن رو باز )به صورت آالچیق( -

 پیکبیرون بر تا محوطه چمران بدون هزینه  -

 ارسال غذا به تمامی نقاط شهر با پیک موتوری -

 (مجانی)دارای پارکینگ  -

 

 ی ایرانیهادارای انواع کباب  -

 ماست، کره محلی مخصوص شاندیز -

 

 

------- 

مرکز همایش 

 دکتر گلزار

معالی آباد بین خیابان 

پزشکان و دوستان ساختمان 

 طبقه اول 0اوتانا

 00013100-0روابط عمومی: 

 00014000-03بر: بیرون

 تخفیف % 01 -

 در استان VIPهای اولین مرکز تخصصی اجرای همایش -

 آموزش،تهیه و توزیع خوراک سالماولین مرکز علمی  -

 های فکری در ایراناولین مرکز آموزش هدفمند بازی -

 بدون پارکینگ -

 و غیر سرخ کردنی گیاهی ،دارای انواع غذاهای رژیمی -

ها، های سبوس دار، شیرینیمرکز تهیه و فروش انواع آردها و نان -

 ها و حبوباتهای خشک، جوانهعرقیات، میوه

www.cafegolzar.com 

ساحلی غربی باالتر از باشگاه  دهلیز

 دانشگاه
00010400- 30430413003 

 تخفیف 01% -

 دون پارکینگب  -پاپ -فضای دنج و آرام همراه موسقی سنتی  -
 غذایی روز وشببا منوی  های ایرانیدارای انواع چلو کباب-

 نان تیری سنتی -
-------- 



 


