
يكشنبه ١٩ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٣
٢٨

 آشپزخانه 
جهادنصر(زنبق)

 چلوجوجه ٢٠٠ گرمی ۶۴٠٠
چلو مرغ ران ۴٠٠ گرمی ۶۴٠٠

ميثاق ٣٨ -سجادیه ۶٧

قدیميان ٠٩١٥٩١١٢٤٣٧
 ٣٦٢٣٢٣٢٦

٩٥٢٠٠٦٣٠/ ق

 آشپزخانه و غذا' 
آماده َمشت�

 آماده پذیرایی از کليه مجالس 
شما هستيم 

با کيفيت باال و قيمت مناسب 
(پخت شله)

نوشابه، ماست و ظروف رایگان
٣٣٤٤٢٠٢٤

 ٠٩١٥٨١٩٣٠٢٩
٩٥١٩٨٥٧٢/ ق

تشر$فات سعادت
کيفيت را از ما بخواهيد

 باغ  و تاالر عقد و عروسی تخصص 
ماست -آرایشگاه عروس،  لباس 

عروس، آرایشگاه داماد، فيلمبردارى 
و آتليه ،ماشين عروس، گل آرایی 
ماشين عروس-... بدون سرانه 

قيمت  = بودجه شما 
٠٩١٢٨٤٣٣١٢٥

٩٥٢٨١٥٧٨/ ف٣٧٦٧٧٢٦٣

تاالر ترنم 
آماده برگزارى مجالس وليمه ترحيم 
و جشن هاى شما دوستان با قيمت  
استثنائی می باشد ٣٦٩٠٤٥٢٥

٩٥٢٧٨٤٠٨/ پ

تشر$فات شRيب
تخفيف استثنایی هزینه هاى ترحيم 
@shakib-tashrifat       در دیماه
٠٩١٥٥١٠٤٥٨٥-٣٦٠١٩٢٨٢

٩٥١٨١٧٩١/ خ

٩٥١٩٨٩٨٩/ ف

تشر$فات آسمان
نامزدى، عقد

عروسی تخصص ماست
 ٢۵ مورد خدمات به همراه شام 
اقساطی داراى منوهاى متفاوت 

همگام با شرایط اقتصادى شما
تلفن : ٣٦٠٧٠٩٧٥ 

همراه: ٠٩١٥٢٤٥٣٣١٠
www.peyvandeaseman.ir

تشر$فات قانع
تاالرباغ سرا(ورودى رایگان) 

نقد و اقساط
 ٢ نوع غذا با سرویس کامل

بستنی و  ميوه  و  شيرینی  نوع   ٣
قيمت فقط و فقط ؟؟؟؟؟

ویژه خدمات  مورد   ١٣ با  همراه 
       ٢-٣٦٠٣٥٠٠١ رایگان

٩٥٢٩٧٥٨٢/ ل٠٩١٥٣٢٥٤٢١٤

ازدواج آسان
١۵موردخدمات عقد و عروسی رایگان
٠٩١٥٦٩٥١٩٣٥-٣٧١٣١٩١٢

٩٥٢٧١٣٤٠/ ق

تشر$فات 
بهشت 

٩٥٢٨٣١٤٥/ ق

 ترحيم
انجام کليه امور تدفين

و ترحيم  و ختم

٠٩١٥٥١٥٦٨٠٢
٣٦٠٧٥٠٩٧

اعزام پرسنل پذیرایی

تشر$فات ملل 
 کليه خدمات تا ۶٠درصد تخفيف

 ٠٩١٥٥١٩٤٠١٤
٩٥٢٤٨٩٤٠/ م٠٩١٥٧٠٥٣٨٢٨

تشر$فات
 ماندگار

ترحيم 
٠٩١٥٩٥٩٧١٠٧
٠٩١٥٩٥٩٧١٠٨

٩٥٢٨٩٦٠٦/ پ

٩٥١٨٠٤٥٦/ خ

 شر;ت 
پيوندآسان 

عقدو عروسی
رایگان

(عضو رسمی اتحادیه)
 با بيش از٧ سال سابقه

١- تاالر و باغ رایگان 
٢- آرایش تخصصی عروس

٣- لباس عروس
۴- كارت دعوت براى ٣٠٠ نفر

۵- ماشين عروس 
۶- گل آرایی ماشين 

٧- فيلمبردارى توسط آقا و بانو
٨- ١٠قطعه عکس 

٩- آتليه رایگان 
١٠- دسته گل عروس

١١- گریم تخصصی داماد
١٢- سفره عقد با ۵٠% تخفيف

١٣-تامين جهيزیه با تخفيف ویژه

٣٢٧٢١١٨٠
٣٧٢٣٥٩١٥

٠٩١٥٧٠٨٨٣٤٠

تاالر پارس
باشکوه ترین مجالس 

خود را با ما تجربه کنيد
 (با ظرفيت ۴۵٠نفر) همراه با 
هدیه ویژه از سمت مدیریت

 و ورودى رایگان آدرس:
خيابان چمران ، روبروى چمران٩

 ٠٩١٥٥٠٨٣٩١٢
٩٥٢٨٢٤٦٧/ پ٣٢٢٢٨٦٨٨

تاالر هورا 
 در محيطی زیبا و دلنشين 

ميزبان کليه مجالس شما
٠٩١٥٣١٠١١٤٥-٣٥٥٩٢١٣٥

٩٥٢٠٦٠٦٥/ ف

 باغ تاالر ;يميا
تخفيK و$ژه زمستان�
 داراى دوسالن با ظرفيت 

٧٠٠نفر
 خدمات:سه نوع غذا 

با سرویس کامل
 پذیرایی عصرانه :سه نوع 

ميوه و سه نوع شيرینی،
 سفره عقد، نورافشانی جهت 

استقبال از عروس و داماد
 هدایاى ویژه ما:

فيلمبردارى+کيک سه طبقه  
رویایی ترین شب زندگيتان 

را به ما بسپارید .
ميدان فهميده توس ٣٣ 
٠٩٣٨١٥٥٧٤٠٠ 

٢-٣٦٩٠٧٢٠١
٣٦٥٤١٣٠١

٩٥٢٩٧٥٤٧/ ق

٩٥٢٨٦١٧٥/ پ

  تاالر فرهاد
تخفيK و$ژه

 ٠٩١٥٠٠٤٣٢١٢ 
  ٣٧٦٨٩١٥٠

 چهارمدل غذاى اصلی
 با سرویس کامل 
پذیرایی عصرانه
 شامل ٤ نوع ميوه

 ٣ نوع شيرینی
 بستنی ، کيک 

طبقاتی  سفره عقد 
 مراسم استقبال 

عروس و داماد 
همراه با نورپردازى 

و نورافشانی
 و هدایاى ویژه 

  تخفيف فيلمبردارى 
 آرایش عروس 

 لباس عروس
 قيمت براى هر نفر

 ؟ ؟ ؟
 سجاد - خيابان 
فرهاد فرهاد ٢٤

تخفيفات و$ژه به 
مناسبت افتتاحيه 

تاالر رستوران و باغسرا 
دلکده چوبی شاندیز

 قيمت از ٨ هزار تومان به باال 
شاندیز نبش امام رضا ٢٧

٠٩١٥٥٠٤٩٩٨٢
٠٩١٥١٠٢٧٤٣٤

٩٥٢٢٥٤٠٨/ ش

باغ تاالر
طرقبه-شاند$ز
منوى کامل

 شام و عصرانه 
ویژه زمستان 

فقط  و  فقط 
نفرى 

١٨۵٠٠
٠٩١٥٢٦٧٤٠٠٢

٩٥٢٨٩٦٢٣/ پ

 تاالرآنسه

٩٥٢٠٨٤٢٥/ ق٠٩٠١١٥٠٥٠٠٢ 

۴نوع غذا، ۴ نوع ميوه و 
شيرینی، بستنی،  کيک طبقاتی  

نفرى ١٨٠٠٠
ابتداى جاده شاندیز مدرس ١

تاالر و 
باغسرا' رز
٣ نوع غذا به همراه ميوه
 و شيرینی وکيک ٣طبقه 

و هدایاى تاالر شامل سفره 
عقد،آتليه،لباس عروس

آرایش عروس،گل آرایی 
ماشين و ... فقط ١٩۵٠٠
طرقبه ویالشهر،امام رضا٣

٠٩١٥٥٠٠٥١٣١
٩٥٢٤٩٩٧٨/ پ

باغ تاالر 
خوشبخت� 

 با فضاى دلنشين و آرام
پارکينگ اختصاصی و

 شرایط ویژه، ورودى رایگان
٩٥٢٥١٨١٣/ م ٠٩١٥١١٤٠٩٣٤

٩٥١٧٢٥٣٥/ ق

باغ تاالر ترنج
با٢سالن و پارکينگ اختصاصی 

ميدان فهميده توس٣٣ 

کشف نيلوفر٩باغسراى ترنج

   ٠٩١٥٣٠٢٠٣٣٧
٠٩٣٩٦٤٣٠٦٦٥

 تشر$فات
ماندگار

(باغ ، تاالر ، هتل)
منو ویژه آذر ماه تا بهمن ماه  
غذا ٣ نوع ( همراه با تست) 

ميوه دستچين۴ نوع
 شيرینی ۴ نوع

 ( از شيرینی سراهاى به نام)  
کيک طبقاتی

شيرکاکائو -  چایخانه 
لباس عروس ( از برترین مزون ها ) 

آرایش عروس 
(از حرفه اى ترین هاى پرآوازه شهر)  
آتليه ( از تکنيکی ترین آتليه ها) 

شکيل ترین دسته گل
و خاص ترین تزئين ماشين عروس

 فانتزى ترین سفره عقد 
رویایی ترین مراسم یخ خشک یا 

نورافشانی خاص
 هدیه ویژه !!! 

اقامت در هتل اشرافی ویا 
ليموزین ۶ درب اشرافی

آخرین تماس را با ما بگيرید  
همه وهمه

نفرى ...!!!
WWW.aroosmandegar.ir

  ٠٩١٥٧٧٧٧٨٢٤ 
٠٩١٥٧٧٧٥٢٥٧

٩٥٢٧٣١٣٣/ پ

تاالر و باغسرا' 
شو;ران 

تخفيف ویژه پائيز زمستان 
۴ مدل غذاى اصلی با 

سرویس کامل پذیرایی 
عصرانه شامل ۴ مدل ميوه 

٣ مدل شيرینی ،بستنی 
کيک طبقاتی، سفره عقد 
مراسم استقبال عروس 
و داماد و هدایاى ویژه 

تخفيف فيلمبردارى
 آرایش عروس، لباس عروس 

قيمت براى هر نفر???
سه راه فردوسی بلوار 

شاهنامه نبش شاهنامه ٣۶ 
٠٩١٥٣١٢٠٦٠٢

٣٦٧٨٠٠٩٨
٣٦٧٨٠٧١١

٩٥٢٢٩٧٣٥/ پ

دامدار' سيدحسين� 
شبانه روزى  همراه با قصاب و سرویس

٠٩١٥٤٤٢٨٢٥٦ رایگان 
٩٥٢٧٤٧٣٤/ م٠٩٣٩٥٧٥٩٥٧١

دامدار' ;اف�
با تخفيف ویژه

همراه با قصاب و سرویس رایگان
٣٧٦٨٠٢١٨-٠٩١٥٩١٦٦٩١٧

٩٥٢٩٧٠٠٥/ ف

دامپرور' نصير'
 عرضه گوسفند زنده و خونی با ذبح 
اسالمی همراه با قصاب به صورت

شبانه روزى ٠٩١٥١٢٥٤٩٦٤ 
٩٥٢٥١٠٢٩/ ق

تاالر و باغسرا

قصابـــــ�برگزار ;ننده مراسم

٩٥٢٣٦٤٧٨/ ف٩٤٤٣٣٨٥٧/ د

٩٥٠٨١١٠٦/ د

٩٥١٨١٠٩٢/ م

٩٥٢٩٦٥٥١/ پ

٩٥٢٥٧٤٦٥/ م

٩٥٢٦١٣٢٨/ م

٩٥٢٨٨٤٥٢/ پ

٩٥٢٧٠٧٩٤/ پ


