لیست آشپزخانه ها
ردیف

نام آشپزخانه ها

آدرس

تلفن مرکز

نام بهره بردار/مدیر

1

جزیره

بازارچه حافظ -پالک 2

07644420241

هادی کهزادی

2

رضا کیش

بازارچه حافظ-مجتمع کسری-غرفه 9

07644424730

نسترن محقق

3

الماس پردیس

میدان امیرکبیر-بلوار تهران-خیابان کوشا،قطعه E95

07644426039

جمشید الماسي

4

شیدا

فاز -f2خدماتي پارسیان-2پالک329

09185430800

علي مرادی

5

عالیجناب

شهرک صدف-مرکز خرید گلستان-غرفه 54

07644440516

سیروس شكری پور

6

جوان

شهرک صدف-فاز خدماتي  200واحدی-غرفه 3

-07644444867
07644442279

علي عسگر رحیمي

7

پردیس

بازارچه حافظ-پالک TS-27

0764444194

مجید زندی

8

درخت سبز

درخت سبز-خیابان دوم-قطعه 3

09347698770

نادره حمزه پور

9

گل مریم(شعبه )1

میرمهنا-فاز -Gخیابان فرهنگ-نبش بازارچه خدمات

7644430819-09024434242

مرتضي حسنوند

10

گل مریم(شعبه )2

شهرک صدف-خیابان جاجرود-نبش هراز یک

07644462000

مرتضي حسنوند

11

نعنا

فاز  -Gخیابان فرهنگ  -فاز خدماتي-پالک sg2

07644431000-444432000

خانم تقي پور

12

آشكده پاسارگاد

شهرک صدف ،بازارچه خدماتي دویست واحدی ،غرفه20

44441088-89

مهدی شفیعي سروستاني

13

آش سرای سروستان

فاز خدماتي - A2سرو - 8پالک 11

07644470760

الهام مظفری خلف بادام

14

آش و حلیم شبهای شیراز

بازارچه بهارستان

09398066132

الهام مظفری خلف بادام

15

دورچین

فاز  3نوبنیاد  -مجتمع خدماتي آرین  -غرفه 15

09347699730

دلیله بابائي بلترکي

16

پردیس2

بازار پردیس -2طبقه اول  -غرفه 129

0764456125

فرهاد محمدی

17

کوروش

جنب مسجد حضرت امیر(ع)

09347689298

غالمرضا اکبری

18

ریحون

شهرک صدف-جنب مسجد امام حسن(ع)

07644442761

سعید بحراني

19

شیرین پلو

صدف-بازارچه گلستان-غرفه 151/8

07644443072-73

شهناز پیكاني

20

دم پخت

فاز خدماتي  ،A2سرو  ،8پالک A2-08

07644470167

خانم سرور محقق

21

گوشكوب

مجتمع خدماتي گلدیس

09347694161

محمدناصر خضایي

22

عریش

سفین جدید ،کوچه یاسمن ،جنب حسینه فاطمه الزهرا(س)

0764443387

محمود خردمند

23

دستپخت

مرکز خرید  4صدف-غرفه  25و 27

09122236290

طاهر خوشنودان

24

آرین

فاز یک نوبنیاد-میدان بهارستان-قطعه N1-17

07644470779

ام البنین برخوری مهني

25

نمكدون

ساختمان هدیش-درب سمت لیلیوم-پالک 4

07644467179-44467279

مرتضي برجي

26

چلوچي

بازارچه گلستان

09171103292

سیده درنا دبیری

27

پردیس 1

محوطه بیروني بازار پردیس یک

09131675153

ایرج صادقي

ردیف

نام آشپزخانه ها

آدرس

تلفن مرکز

نام بهره بردار/مدیر

28

فودسان

میدان سنایي -ساختمان بیست-پالک G17

07644468862

امیرحسین نصر

29

فیش الین

فاز خدماتي گلدیس -پالک  8و 9

09347699664

محدثه محمدزاده یزدی

30

آتا

میدان خلیج فارس-روبروی شرکت آب و برق-خ جهان

07644472484

رضا قادری کجل

31

خانه ته چین فرنو

خیابان وصال یک-مجتمع خدماتي گلدیس جدید-پالک 27

07644490189

مهدی خرمي نژاد

32

فرد

شهرک صدف ،بازارچه خدماتي دویست واحدی

09131971816

شهین میرزایي

33

کرمانشاه

نوبنیاد میدان بهارستان

07644471739

ابراهیم نازاری قشالقي

34

گل یخ

نوبنیاد -3مرکز خرید آرین -غرفه شماره 10

09347687902

مسعود سعید

35

کاریز

فاز 2شهرک صدف ،مرکز خرید گلستان،طبقه همكف ،غرفه 22و23و24

9139151150

حسین شفیعي

36

طاها

جنب امام مسجد امام صادق(ع)

09152431175

سعید خاکزادی

