
اهیرعوس حرهف ای رتین طراح و مجری ربگزاری جشن اه و

تشریفات لوکس صدف



:شاملیست 
ماهیچهو بره با گوشت باقالپلو 

یا زرشک پلو با مرغمرغآلبالو پلو با کوفته ریزه یا مرصع پلو با 
پلو سفید زعفرانی

آالته چین مرغ یا ته چین ماهی قزل 

انتخابیخورش مدل یک 

خوراک بیف استراگانوف

خوراک سبزیجات
خوراک جوجه چینی

جوجه کباب

لقمهکباب 

ساالد سر آشپز
سزار همراه با مرغ گریل شدهساالد 

ساالد اسفناج و گردو و انار
ساالد فصل

بالزامیک +عسل +بوقلمون دودی +ریحان +پیاز حلقه ای +کاهو :ساالد بیسکا
رولت +رین بو +تارت سیب و کارامل +موس شکالت +کنکورد +ردولوت :شش مدل دسر
شامانواع نوشیدنی 

:لیست پذیرایی
مرغساتا  +پنیر سوخاری +اسپرینگ رول +شامل میگو سوخاری 22الی 19پذیرایی چهار مدل عصرانه از ساعت

پذیرایی چای و نسکافه به صورت کانتر یا روی میز یا سرو
شیرموز+ پیناکوالدا +آناناس +پرتقال +موهیتو :پذیرایی پنج مدل آب میوه فصل و کوکتیل
پذیرایی شیرینی آجیلی از قنادی ویالنج

پذیرایی باقلوا از قنادی روشه
پلیتپذیرایی میوه فصل روی میز یا به صورت شات و 

:لیست تشریفات
شات شمع +تاج صدفزیر بشقابی  +1درجه ظروف  +رومیزی گیپور یا مخمل  +سرویس صندلی مبله

ولکام نوت +دستمال سرویس ساتن یا مخمل در رنگ های انتخابی +گیالس کریستال +کریستال
گل های فصل و انتخاب رنگ توسط عروس و دامادبا جام اروپایی سنترپیس 

میز شام +میزهای مدعوین +جایگاه عروس و داماد +شمع آرایی ورودی
میز یادبود عروس و داماد به همراه دفترچه یادبود یا تابلو یادبود

VIPمیزهای آینه ای برای فضای 

میزهای شمع آینه ای در سالن یا فضای ورودی به همراه گل آرایی
میزهای سوارز با شمع آرایی و گل آرایی

میز ولکام با گل آرایی خاص
فضای ورودیحریرکاری 

چیدمان فضای ورودی با باکس سفید یا آینه و گل آرایی
گل آرای جایگاه عروس و داماد

طبقه3عروسیکیک 
تانگو +کیک +آتش بازی ورودی

پرسنل پذیرایی به ازای هر دوازده نفر یک پرسنل
پرسنل رختکن یک نفر

پرسنل سرویس دو نفر

1منو شماره 
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2منو شماره 

:شاملیست 
و ماهیچهبره باقالپلو با گوشت 

یا زرشک پلو با مرغپلو با کوفته ریزه یا مرصع پلو با مرغآلبالو 

زعفرانیپلو سفید 
پلو هندی یا پلو یونانی

پلویا ته چین عدس ته چین مرغ یا ته چین ماهی قزل آال 

انتخابیخورش مدل دو

خوراک بیف استراگانوف

خوراک سبزیجات
چینیخوراک جوجه 

مخصوصخوراک زبان با سس 

آالخوراک ماهی قزل 

کبابجوجه 

کباب لقمه

ساالد سر آشپز
سزار همراه با مرغ گریل شدهساالد 

ساالد اسفناج و گردو و انار
ساالد تبوله

بالزامیک +عسل +بوقلمون دودی +ریحان +پیاز حلقه ای +کاهو :ساالد بیسکا
میوهترافل  +شات پاناکوتا +رولت +رین بو +تارت سیب و کارامل +موس شکالت +کنکورد +ردولوت :مدل دسرهشت

انواع نوشیدنی شام

:لیست پذیرایی
مرغساتا  +پنیر سوخاری +اسپرینگ رول +شامل میگو سوخاری 22الی 19پذیرایی چهار مدل عصرانه از ساعت

عدد کانتر منقل باشی 2پذیرایی
پذیرایی چای و نسکافه به صورت کانتر یا روی میز یا سرو

شکالت نعنا +شیر موز +پیناکوالدا +آناناس +پرتقال +موهیتو :مدل آب میوه فصل و کوکتیلشش پذیرایی 
پذیرایی شیرینی دسر تک نفره از قنادی لوندر

از قنادی ویالنجیا خشک پذیرایی شیرینی تر 
پذیرایی باقلوا از قنادی روشه

پذیرایی میز میوه و به صورت شات و پلیت

:لیست تشریفات
شات شمع +تاج صدفزیر بشقابی  +1درجه ظروف  +رومیزی گیپور یا مخمل  +سرویس صندلی مبله استیل

ولکام نوت +دستمال سرویس ساتن یا مخمل در رنگ های انتخابی +گیالس کریستال +کریستال
مکمل و انتخاب رنگ توسط عروس و داماد +گل های فصلبا رینگ گل و جام اروپاییسنترپیس

میز شام +میزهای مدعوین +جایگاه عروس و داماد +شمع آرایی ورودی
میز یادبود عروس و داماد به همراه دفترچه یادبود یا تابلو یادبود

VIPمیزهای آینه ای برای فضای 

میزهای شمع آینه ای در سالن یا فضای ورودی به همراه گل آرایی
میزهای سوارز با شمع آرایی و گل آرایی

میز ولکام با گل آرایی خاص
فضای ورودیحریرکاری 

)شاه نشین(چادرکاری محوطه بیرونی

چیدمان فضای ورودی با باکس سفید یا آینه و گل آرایی
گل آرای جایگاه عروس و داماد

طبقه3عروسیکیک 
تانگو +کیک +آتش بازی ورودی

مه سرد تانگو
نفر یک پرسنلدهپرسنل پذیرایی به ازای هر 

پرسنل رختکن یک نفر
نفرپرسنل سرویس دو 

2 of 6



3منو شماره  :شاملیست 
گردنباقالپلو با ماهیچه و 

یا زرشک پلو با مرغپلو با کوفته ریزه یا مرصع پلو با مرغآلبالو 

زعفرانیپلو سفید 
پلو چینی با میگو

چین مرغ یا ته چین ماهی قزل آال ته 
پلوچین عدس ته 

انتخابیخورش مدل سه 

خوراک بیف استراگانوف

خوراک سبزیجات
خوراک جوجه چینی

مخصوصخوراک زبان با سس 
سبزی پلو +ماهی سالمونخوراک 

جوجه کباب

کباب لقمه

ساالد سر آشپز
سزار همراه با مرغ گریل شدهساالد 

ساالد اسفناج و گردو و انار
ساالد تبوله

بالزامیک +عسل +بوقلمون دودی +ریحان +پیاز حلقه ای +کاهو :ساالد بیسکا
یونانیساالد 

سبزیجات +زیتون +ماست وخیار +انواع ترشیجات
ده مدل دسر انتخابی
انواع نوشیدنی شام

:لیست پذیرایی
 +اسپرینگ رول +شامل میگو سوخاری 22الی 19پذیرایی چهار مدل عصرانه از ساعت

مرغساتا  +پنیر سوخاری
مدل سوشی 3پذیرایی
عدد کانتر منقل باشی 3پذیرایی

پذیرایی چای و نسکافه به صورت کانتر یا روی میز یا سرو
 +پیناکوالدا +آناناس +پرتقال +موهیتو :مدل آب میوه فصل و کوکتیلششپذیرایی 

شکالت نعنا +شیر موز
پذیرایی شیرینی دسر تک نفره از قنادی لوندر
پذیرایی شیرینی کنپه از قنادی سوییت بلیس

پذیرایی باقلوا از قنادی روشه
پذیرایی میز میوه و به صورت شات و پلیت
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3منو شماره  :لیست تشریفات
رومیزی گیپور یا   +سرویس صندلی مبله استیل یا شیواری امپریال طالیی یا شیشه ای

گیالس کریستال +شات شمع کریستال+تاج صدف بشقابی زیر +کریستالظروف +مخمل 
دستمال سرویس +

ولکام نوت +یا مخمل در رنگ های انتخابیساتن 
مکمل و انتخاب رنگ  +تاپگل های با طبقه 2یا رینگ گل رینگ گل و جام اروپایی سنترپیس 

دامادوتوسط عروس 
برکه +میز شام +میزهای مدعوین +جایگاه عروس و داماد +شمع آرایی ورودی

گل آرایی برکه یا استخر
میز یادبود عروس و داماد به همراه دفترچه یادبود یا تابلو یادبود

VIPآینه ای برای فضای میزهای 

میزهای شمع آینه ای در سالن یا فضای ورودی به همراه گل آرایی
میزهای سوارز با شمع آرایی و گل آرایی

میز ولکام با گل آرایی خاص
رز آویز +فضای ورودیحریرکاری 

)شاه نشین(چادرکاری محوطه بیرونی

فضای ورودی با باکس سفید یا آینه و گل آراییچیدمان 
گل آرای جایگاه عروس و داماد

طبقه3عروسیکیک 
کندی بار

تانگو +کیک +آتش بازی ورودی
مه سرد تانگو

نفر یک پرسنلهشتپرسنل پذیرایی به ازای هر 
پرسنل رختکن یک نفر

پرسنل سرویس دو نفر
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4منو شماره  :شاملیست 
گردنباقالپلو با ماهیچه و 

مرغزرشک پلو با یا آلبالو پلو با کوفته ریزه 
مرصع پلو با فیله مرغ

سفید زعفرانیپلو 
پلو چینی با میگو

ته چین مرغ یا ته چین ماهی قزل آال 
یا لوبیا پلوپلوته چین عدس 

مدل خورش انتخابیسه 

خوراک بیف استراگانوف

خوراک سبزیجات
خوراک جوجه چینی

مخصوصخوراک زبان با سس 
رولت گوشتخوراک 
بره درستهخوراک 

پنه با سس آلفردو

جوجه کباب

لقمهکباب 
میگو کباب

کباب چنجه

مدل10ساالدبار 
مدل10دسر وکاپ کیکبار 

انواع نوشیدنی شام

:لیست پذیرایی
 +میگو سوخاری +میگو کنجدی +روماکیشامل  22الی 19پذیرایی شش مدل عصرانه از ساعت

مرغو گوشتساتا  +پنیر سوخاری +اسپرینگ رول
مدل سوشی   3پذیرایی
عدد کانتر منقل باشی 4پذیرایی

پذیرایی چای و نسکافه به صورت کانتر یا روی میز یا سرو
مدل آب میوه فصل و کوکتیلهشتپذیرایی 

پذیرایی شیرینی دسر تک نفره از قنادی لوندر
پذیرایی شیرینی کنپه از قنادی سوییت بلیس

پذیرایی باقلوا از قنادی روشه
پذیرایی میز میوه و به صورت شات و پلیت

پذیرایی شات استوایی
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4منو شماره  :لیست تشریفات
سرویس صندلی انتخابی

رومیزی انتخابی  سرویس 
رنگ 2ظروف انتخابی درسرویس 

ولکام نوت +سرویس کریستال
میزهای پذیرایی آینه ای

 +تاپبا گل های طبقه 3رینگ گلیا رینگ گل یا جام اروپایی و شمعدان نیکل سنترپیس 

توسط عروس و دامادرنگ انتخابو  )رز و ارکیده(خاص
برکه +میز شام +میزهای مدعوین +جایگاه عروس و داماد +شمع آرایی ورودی

گل آرایی برکه یا استخر
میز یادبود عروس و داماد به همراه دفترچه یادبود یا تابلو یادبود

VIPآینه ای برای فضای میزهای 

شمع آینه ای در سالن یا فضای ورودی به همراه گل آراییمیزهای 
میزهای سوارز با شمع آرایی و گل آرایی

میز ولکام با گل آرایی خاص
تراریوم +رز آویز +فضای ورودیحریرکاری 

)شاه نشین(چادرکاری محوطه بیرونی

کانتر کباب ترکی
فضای ورودی با باکس سفید یا آینه و گل آراییچیدمان 

گل آرای جایگاه عروس و داماد
جایگاه کیک عروس و داماد

طبقه5عروسیکیک 
آبشار شکالت +کندی بار

پیانو یا موزیک سنتی در فضای بیرونی
تانگو +کیک +آتش بازی ورودی

ورودی یا برکه +مه سرد تانگو
به ازای هر میز یک پرسنلپرسنل پذیرایی 

پرسنل رختکن یک نفر
پرسنل سرویس دو نفر
پرسنل راهنما و ولکام
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