مامانپز سرویسسفارش آنالین غذا است که امکان سفارش غذای
خانگیورستورانیازطریقنرمافزاررا برای شرکتها فراهم کرده است.

مامانپز با بیش از 500آشپز و  100رستوران در سراسر تهران همکاری
دارد و امکان سفارش از بین بیشاز  100نوعغذا را برای شما فراهم
میکند.
اینمنوتاپایانخرداد 98معتبرمیباشد.

تلفن تماس

46129365

غذاهای خانگی مامانپز
غذاهای خورشتی

غذاهای مجلسی
زرشکپلو با ران مرغ

22000

)فصلی(آلو اسفناج

22700

باقالیپلو با ران مرغ

24000

قلیه ماهی

24000

باقالیپلو با گوشت

65000

قلیه مرغ

22000

باقالیپلو با ماهیچه

85300

ترش واش

21300

مرغ با سس اناری

22700

سبزیپلو با ماهی قزلآال

30700

کباب دیگی با بادمجان

28000

مرصعپلو با ران مرغ

30700

)فصلی(بامیه

22700

تهچین مرغ

24000

قورمه سبزی

21300

چلو کباب تابهای

25300

قیمه سیبزمینی

21300

چلو قیمه نثار قزوینی

35300

قیمه بادمجان

21300

)فصلی(آلبالو پلو با گوشت قلقلی

24000

کرفس

21300

مرغ و آلو

22700

مرغ و بادمجان

21300

فسنجان با مرغ

30700

لوبیا پلو

21300

فسنجان با گوشت قلقلی

33300

عدسپلو با گوشت چرخکرده

21300

)فصلی(به آلو

22700

هویجپلو با مرغ

20000

کلمپلو

21300

غذاهای پلو مخلوط

ساالدها وکنارغذاها

خوراکها
کوفته تبریزی

23000

ساالد شیرازی

7700

کوفته برنجی

21300

ساالد کلم و کشمش

7700

دلمه فلفل گوجه بادمجان

21300

ماستوخیارونعناع

7700

دلمه کلم

17900

ساالد فصل

7700

دلمهبرگ(فصلی)

20000

بورانیبادمجان

7700

میرزا قاسمی

17100

ساالد تونا (پرسی)

21000

کشک بادمجان

17100

ساالد کینوا(پرسی)

25000

خوراک سبزیجات بخارپز

18600

ساالدکینواتایلندیبامرغ(پرسی)

21000

ساالدچیکنچات(پرسی)

19000

خوراک مرغ و قارچ

21300

ساالد چاینیز (پرسی)

20000

فیله سوخاری

22700

ساالد یونانی (پرسی)

19000

خوراک ماهی با سبزیجات

30700

ساالدوجیکینوا(پرسی)

18000

کتلت گوشت

22700

ساالدسزار(پرسی)

21000

کوکو سبزی

17100

ساالداستیک(پرسی)

26000

کوکو سیبزمینی

17100

ساالد اندونزی (پرسی)

18000

ساالدمیگو(پرسی)

26000

مرغ گریل با سبزیجات

23300

ساالداسفناجومیوه(پرسی)

20000

بادمجان شکمپر

19300

ساالد مرغ و پیازچه (پرسی)

19000

سمبوسه سیبزمینی( 5عددی)

18600

ساالد سبز(پرسی)

18000

خوراکراگو

20000

ساالدکینواتایلندیبامیگو(پرسی)

26000

دیزیمامانپز

32000

ساالدفتوش( پرسی)

19000

غذاهای فرنگی
ماکارونی

19300

چیکن استروگانف

22000

گراتن سیبزمینی

21500

گراتن بادمجان

21500

الزانیا

22700

ساالد الویه

18600

ساالد ماکارونی

18600

دسر

چاشنی و نوشیدنی
سبزی خوردن

5000

چیزکیک

7700

انواع ترشی

4300

تیرامیسو

7700

ماست سون ۲۰۰گرمی

5000

ماست موسیر

4300

ژله با تکههای میوه

7700

شربت خیار سکنجبین

5000

ژله ساده

5000

شربت خاکشیر لیمو

5000

ژله رنگین کمان

7700

شربت تخمشربتی و زعفران

5000

ژله خرده شیشه

7700

دوغ تک نفره

2500

مخلوط میوه فصل

9200

نوشابه تک نفره

2000

شلهزرد( 400گرم)

10500

دلستر قوطی

3300

حلوا( 400گرم)

8500

غذاهای رستورانی
پیتزا ،ساندویچ
پیتزاپپرونی(متوسط) آفتاب

28500

پیتزاآمریکانوساقه

26500

پیتزامخصوصمتوسطآفتاب

28500

پیتزامونترالساقه

23500

پیتزامخلوطمتوسطآفتاب

28500

پیتزاگوشتوقارچساقه

38500

پیتزاقارچوگوشتآفتاب

36500

پیتزاچیکنباربیکیوساقه

26500

پیتزاچیکنآفتاب

33500

چیزبرگرآفتاب

22500

پیتزاسوپریمکیباکی

30500

رویالبرگرآفتاب

26500

پیتزاپپرونیکیباکی

26000

ساندویچفیلهمرغگریلآفتاب

19500

پیتزاسبزیجاتکیباکی

26000

ساندویچبندریاغذیهبهروز

13500

پیتزامرغوقارچکیباکی

31000

استیکبرگرپنیراغذیهبهروز

19000

پیتزااسپشیالکیباکی

30000

فیلهمرغهمبرگراغذیهبهروز

21500

پیتزاچیکنکیباکی

31000

ساندویچفیلهمرغپنیریاغذیهبهروز

17500

پیتزاویژهلوکسفود

27000

پیتزامخلوطلوکسفود

24000

ساندویچفیلهمرغبندریاغذیهبهروز

15500

پیتزاچیکنلوکسفود

27000

چیزبرگرسینگلعمورضا

25500

پیتزاقارچوگوشتلوکسفود

27000

برگرزغالیعمورضا

21500

پیتزااستیکلوکسفود

31000

فیلهبرگرباقارچوپنیرعمورضا

27500

پیتزاویژهدونفرهلوکسفود

36000

کوکتلتنوریعمورضا

21500

چیلیبرگرساقه

19500

برگرپالسساقه

22500

منوی رستورانی
ساندویچ ها

ژامبونتنوریکیباکی

22000

فیلهاستریپسآرپا

29000

هاتداگکراکفکیباکی

21000

فیلهاستریپسکیباکی

28000

چیزبرگرکیباکی

23500

ساندویچمرغاسموکی1358

26000

ماشرومبرگرکیباکی

25000

ساندویچمرغتندوری1358

26000

تورنادوکیباکی

18000

ساندویچمرغپستو1358

27000

ساندویچمرغترافل1358

30000

هاتداگمخصوصکیباکی

21000

ساندویچبندریبازار

18000

چیزبرگرکماجبرگر

28500

ساندویچزبانبازار

23000

ساندویچمکزیکیلوکسفود

20000

ساندویچمغزبازار

22500

برگرزغالیلوکسفود

15000

ساندویچجغوربغوربازار

16500

برگرزغالیباقارچوپنیرلوکسفود

17000

ساندویچفالفللیالیبیروت

8500

دوبلبرگرلوکسفود

25000

ساندویچفالفلویژهلیالیبیروت

9500

بیفچیکنتنوریلوکسفود

26000

هاتفلویژهلیالیبیروت

14500

ژامبونمرغتنوریلوکسفود

15000

بندریویژهلیالیبیروت

12000

فیلهمرغگریللوکسفود

17500

هاتداگمجارستانیویژهلیالیبیروت 14500

اژدرزاپاتا

26000

هاتداگباقارچوپنیرلیالیبیروت

12500

هاتداگویژهمسعود

22500

واویشکابلغاریویژهلیالیبیروت

16500

هاتداگپنیریمسعود

19000

سوفلمامانجون

12000

پپرونیداگمسعود

19500

ساندویچفالفلویژهمامانجون

10000

ماشرومداگمسعود

19500

هاتفلویژهمامانجون

17000

کراکتمخصوصمسعود

24000

کافلویژهمامانجون

12000

همفلویژهمامانجون

17000

غذاهای رستورانی
کباب ،دیزی
چلوکبابلقمهمخصوصکثیری

26500

چلوجوجهکبابمخصوصهامون

24000

چلوجوجهکبابمخصوصکثیری

24500

چلوجوجهکبابممتازهامون

30000

چلوکبابکوبیدهارغوان

30500

چلوجوجهکبابمخصوصارغوان

28500

چلوجوجهکبابمعمولیارغوان

21500

چلوکبابکوبیدهممتازمیهمان( 160گرم)

27000

چلوجوجهکبابممتازمیهمان( 250گرم)

چلوجوجهبااستخوانشفیعی(  350گرم) 27000
چلوکبابلقمهمخصوصبرکتنجم

27500

چلوجوجهکبابمخصوصبرکتنجم

25500

27000

چلوجوجهکبابمعمولیبرکتنجم

23500

چلو جوجه کباب مخصوص میهمان(150گرم) 21000

چلوکبابکوبیدهمعمولیبرکتنجم

25500

خوراکجوجهکبابمیکسمسترباربیکیو
(300گرم)

20000

خوراککبابرانمرغوسبزیجاتمستر
باربیکیو( 300گرم)

21000
20000

چلوجوجهکبابسلطانی( 370گرم)

30000

چلوکبابکوبیدهسلطانی( 200گرم)

30000

چلوجوجهکبابزعفرانیمسترباربیکیو
(300گرم)

27000

چلوکبابکوبیدهمسترباربیکیو( 300گرم)

34000

خوراکجوجهکبابلبنانیمسترباربیکو
( 300گرم)

چلوکبابکوبیدهمخصوصگلپایگانیحاجی
نوروزی( 240گرم)

27500

خوراکجوجهکبابباربیکیومستر
باربیکیو(300گرمی)

20000

چلوجوجهکبابمخصوصاصلگلپایگانی
حاجینوروزی( 200گرم)

24000

خوراکجوجهترشباسسانارمستر
باربیکیو( 300گرم)

20000

چلوجوجهکبابزعفرانیاصلگلپایگانی
حاجینوروزی( 160گرم)

21500

خوراکداوودجوجهگلپایگانی( 500گرم)

24000

چلوکبابلقمهزعفرانیاصلگلپایگانی
حاجینوروزی

24500

خوراکجوجهلبنانیگلپایگانی(270گرم)

26000

چلوجوجهکبابزعفرانیاکسیر(250گرم)

27000

خوراکجوجهبندریگلپایگانی(270گرم)

28000

چلوجوجهکبابمعمولیاکسیر( 180گرم)

25000

خوراکجوجهکبابسلطانی

27000

چلوکبابکوبیدهمخصوصاکسیر( 200گرم)

27000

خوراککبابکوبیدهسلطانی

27000

پاچینیسوخاریکیباکی

23000

چلوکبابکوبیدهغذاکدههامون

29000

دیزیکالسیکمستردیزی

31000

چلواکبرجوجهاصلگلبادی

31000

توضیحات
 -1مامانپز برای سفارش غذاهای خانگی باالی  15پرس در روز ،هزینه ارسال نمیگیرد.
 -2بستهبندی غذاها رایگان میباشد .همچنین هزینهای بابت مالیات بر مبالغ فوق افزوده نمیگردد.
 -3قیمت برخی از غذاها با توجه به تغییر آشپز ممکن است بین  500تا  1000تومان کاهش یا افزایش
داشته باشد.
 -4تغییر تعداد غذاها تا ساعت  18روز قبل امکان پذیر است .تغییر تعداد (شامل کاهش یا افزایش) در
صبح روز تحویل غذا حداکثر تا  5درصد امکانپذیر است.
 -5شرکتها میتوانند به ازای هر  15نفر کارمند ،یک مدل غذا انتخاب کنند.
 -6منوی انتخابی هفتگی شرکتها باید تا سه شنبه هر هفته به مامانپز اعالم شود تا فرصت بررسی و
تخصیص آشپز وجود داشته باشد.
 -7غذاهای سفارشی منو که غذاهای خاصتری هستند و تعداد کمی از خانمها مهارت پخت آن را دارند،
باید با هماهنگی قبلی سفارش داده شوند و تنها در صورت موجود بودن قابل ارایه است.
 -8هر پرس خورش  350گرم و هر پرس پلوی سفید  350گرم وزن دارد.
 -9غذاهای مرغی به صورت پیش فرض با ران مرغ تهیه میشود ،در صورت تمایل به استفاده از سینه
مرغ حتما به مامانپز اطالع دهید (استفاده از سینه مرغ با تغییر قیمت همراه است)
 -10غذاهای خورشتی به صورت پیشفرض با گوشت ران گوساله تهیه میشود ،در صورت تمایل به
استفاده از گوشت گوسفندی حتما به مامانپز اطالع دهید (استفاده از گوشت گوسفندی با تغییر قیمت
همراه است)
 -11با توجه به اینکه غذای مامانپز کامال خانگی است و توسط خانمهای خانهدار در منزل تهیه میشود ،از
بهترین ،تازهترین و باکیفیتترین مواد اولیه در آن استفاده میشود و در با کیفیتترین ظروف موجود در
یشود.
بازار از انواع گیاهی ،آلومینیومی یا پالستیک های فشرده (قابل گرم کردن در مایکروفر) ارایه م 

شماره تماس ارتباط با مسئول شرکتها  46129365میباشد

