


 آنچه که باید از بنللی النژ بدانید:

1. در بنللي النژ از سس ها وسوپ هاي آماده یا حاضری استفاده نشده و تمامی این 
موارد بر اساس فرمول های مختص به خود در آشپزخانه ي مجهز بنللي النژ آماده سازي 

 مي شود. 
کلیه ي سس هاي پایه ي غذاها و ساالدها به لحظه و یا روزانه با مواد تازه آماده سازي 

 مي شوند. 

2. یکی از تمایزات بنللی النژ، عدم استفاده از مواد آماده مانند رب و آبلیمو و غیره 
ایست که در آن ها مواد مضری مانند رنگ غذا، طعم دهنده های مصنوعی، نگه دارنده 

ها و ... می باشد.بنللی النژ کلیه ی مواد اولیه ی مورد نیاز خود را به صورت تازه و 
 روزانه آماده می سازد.

براي مثال گوشت برگر بنللی النژ به صورت خالص و صرفاً با افزودن نمک، طعم واقعی 
 یک برگر خاص را به شما خواهد داد.

3. در 99% از مواقع، مواد اصلی مورد نیاز تهیه ی موارد منو مانند گوشت، سبزیجات، 
ماهی و ... به صورت روزانه تحت نظارت واحد QC آشپزخانه از بازار روز بهجت آباد 

 تهیه می شود.

4. از نکات جالب توجه در بنللی النژ استفاده از آرد کامل در خمیر پیتزا، نان ها و .... 
 به جای آرد سفید می باشد که عاری از گلوتن، مواد مضر و چاق کننده مي باشد.

 5. در آشپزخانه ی بنللی النژ آماده سازی  مواد غذایی از قبل معنایی ندارد. 
هر چیزی که سفارش می دهید درست همان لحظه و  در خود آشپزخانه آماده شده 
تا شما طعم بی نظیر و اثرات مثبت مواد غذایی که ناشی از تازگی آن ها است را از 

 دست ندهید.
برای مثال سبزیجات با هر سفارش طبخ داده شده و به غذا افزوده می شود. شنیتزل 

 و چیکن برگر  بعد از دریافت سفارش آرد زده شده و جوسي و کریسپي مي باشد.

6. برخی از مواد برای رسیدن به اوج طعمی که ما می خواهیم از آن ها بگیریم، باید 
 ساعات بسیار زیادی با دمای خاص مختص به خودشان پخته شوند. 

 در بنللی النژ هیچ چیزی مانند کیفیت، طعم خاص و آسایش مشتری ارزشمند نیست.
برای مثال اسوبوکو، سس اسپاگتی بلونیز و یا دنده ی گوساله بیش از 7 ساعت و هر 

 کدام با دمایی خاص حرارت داده شده و آماده ی سرو می شوند.

مفتخریم که میزبان شما شده ایم.









سـوپ
250,000 ریال ِکِرم کدوحلوایی       

250,000 ریال ِکِرم سبزیجات سبز      

250,000 ریال ِکِرم گوجه        

250,000 ریال ِکِرم قارچ         





ساالد
350,000 ریال ساالد میکس با سس مخصوص بنلی     

کاهو، فلفل دلمه، خیار، گوجه گیالسی، مرغ گریل شده، به همراه سس مخصوص بنلی )حاوی کنجد(

350,000 ریال ساالد پاییزه      
میکس برگ کاهوهای فرانسوی، گردو، انگور، سیب، پنیر تکه ای پارمژان رجیانو، به همراه سس وینگرت

350,000 ریال ساالد Baby اسفناج     
اسفناج، قارچ صدفی گریل، پنیر موزارال، گوجه، پیاز قرمز، نخود

1,200,000 ریال ساالد دریایی       
میگو به همراه ماهی مرکب، سرو با آب لیموترش تازه و روغن زیتون

1,200,000 ریال ساالد میگو آووکادو      
میگو به همراه آووکادو، سرو با آب لیموترش تازه و روغن زیتون

1,100,000 ریال ساالد کینوا و سلمون      
100 گرم سلمون دودی به همراه کینوا، فلفل دلمه رنگی، ذرت، آبلیمو تازه و روغن زیتون

400,000 ریال ساالد کینوا      
کینوا، ذرت، پیازچه و گشنیز، فلفل دلمه رنگی، روغن زیتون و آب لیمو ترش تازه

500,000 ریال      )PH( ساالد آلکاالین
ِکیل، نصف آووکادو، لبو، فیلۀ پرتقال، تربچه، جعفری، جوانه گندم، تخم کدو، پیازچه، به همراه سس %0 

چربی رژیمی





پیش غذا
6,500,000 ریال  خاویار امپریال بلوگا      
1,100,000 ریال بنلی آووکادو سلمون برگر     

پنجاه گرم سلمون دودی، یک عدد آووکادو، کینوا، پنیر خامه ای

900،000ریال تونا تارتار آووکادو    
      100گرم تونا تارتار، نصف آووکادو، برنج قهواه اي سبوس دار، پیازچه،

       تربچه،گشنیز،سرو با سس مخصوص بنلي)حاوی کنجد(

400,000 ریال کاپرس        
پنیر موزارال، گوجه، روگوال

900,000 ریال بیف کارپاچیو       
فیله گوساله اسالیس شده به همراه پنیر تکه ای پارمژان رجیانو و روگوال

1,200,000 ریال میگو سوخاری      
هفت عدد میگو سوخاری به همراه سس تارتار

1,500,000 ریال میستو فریتو       
 میگو، ماهی مرکب، کدو، بادمجان، سرو با سس تارتار )بشقاب بزرگ برای 2 الی 3 نفر(

550,000 ریال ماهی مرکب فریتو      
150 گرم ماهی مرکب

500,000 ریال آرتیشو و صیفیجات گریل       
آرتیشو، فلفل دلمه ای، کدو و بادمجان گریل شده، گوجۀ خشک، زیتون سیاه، کیپرز، سرو با روغن زیتون

بروسکتا گوجه       200,000 ریال

350,000 ریال بروسکتا صیفیجات      

550,000 ریال بروسکتا بیت حمص آووکادو      
نصف آووکادو،حمص،چغندر،تخم کتان، به همراه ساالد کوچک  

350،000ریال تورتینو مالنزانه        
بادمجان گریل شده،پنیر خامه ای،سس گوجه





دریایی
1,200,000 ریال  فیله ماهی سوف با سس لیمو    

280 تا 300 گرم فیله ماهی سوف گریل شده به همراه سس لیمو و اسفناج مزه دار شده

1,200,000 ریال فیله ماهی تونا طبخ سیسیلی   
280 تا 300 گرم فیله ماهی تونا به همراه سس گوجه گیالسی، زیتون سیاه و کیپرز                         

)بادمجان، کدو، گوجه، فلفل دلمه(

1,200,000 ریال فیله ماهي تونا با سس واسابي     
280 گرم فیله ماهي تونا  مرینیت شده در سویا سس و واسابي با پوشش کنجدسرو با بیبي اسفناج و 

روگوال

1,300,000 ریال فیله ماهی کفشک گریل شده    
280 تا 300 گرم فیله ماهی کفشک گریل شده همراه با پورۀ کلم و ماهی مرکب

1,200,000 ریال فیله ماهی کفشک با سس ِچرموال   
280 تا 300 گرم فیله ماهی کفشک گریل شده با سس سبزیجات معطر و فلفل دلمه ای گریل شده )پخت در فر(

1,500,000 ریال ماهی سلمون با سس شوید    
180 تا 200 گرم فیله ماهی سلمون همراه با سس خامه ای شوید

3,000,000 ریال ماهی سالت کراست )برای 2 الی 3 نفر(   
یک عدد ماهی کامل )1400 تا 1500 گرم( در قشای نمک همراه با میکس صیفیجات گریل و اسفناج 

مزه دار شده)زمان پخت 40 دقیقه(

سینی دریایی )برای 4 الی 6 نفر(
1 عدد ماهی روز )حدودا 1,5 کیلوگرم(، 6 عدد شاه میگو، 1 عدد البستر، ماهی مرکب

* هماهنگی جهت سفارش و اعالم قیمت )با توجه به قیمت روز بازار ماهی( از یک روز قبل





گوشت
3,100,000 ریال استیک فیورنتینا )مخصوص دو نفر(   

900 تا 1100 گرم تی بن به همراه گراتین سیب زمینی، سیب زمینی سرخ شده خاللی و سس انتخابی - 
پخت نهایی در حضور شما - زمان پخت 30 دقیقه

1,200,000 ریال بیف تالیاتا       
300 گرم فیله گوشت مزه دار شده در سرکه بالزامیک و روغن زیتون، سرو به همراه روگوال، گوجه 

گیالسی و پنیر پارمژان تکه ای رجیانو

1,600,000ریال اسوبوکو ریزوتو )1 الی 2 نفر(     
450 تا 500 گرم ماهیچه گوساله رست شده در فر همراه با ریزوتو زعفرانی                                         

زمان پخت 30 الی 40 دقیقه

1,200,000 ریال اسوبوکو پوره سیب زمینی      
450 تا 500 گرم ماهیچه گوساله رست شده در فر همراه با پوره سیب زمینی

1,200,000 ریال فیله مینیون      
300 گرم فیله گوساله، سرو با سس گرین پپر و سیب زمینی خالل شده

950,000 ریال دندۀ گوساله مخصوص بنلی     
هشت ساعت پخت در فر با سس مخصوص سرو با پوره گل گلم





مرغ
700,000 ریال چیکن تالیاتا      

300 گرم سینه مرغ گریل شده، مزه دار شده در روغن زیتون و سرکه بالزامیک به همراه روگوال، گوجه 
گیالسی و پنیر تکه ای پارمژان رجیانو

850,000 ریال چیکن بالجیو      
180 گرم سینه مرغ سوخاری شده به همراه پاستا پستو و ران اسالیس شدۀ بوقلمون و روگوال

600,000 ریال پولو اال دیاوال      
یک عدد جوجه 900 گرمی گریل )مزه دار شده و تند( همراه با صیفیجات گریل

600,000 ریال سینۀ مرغ تره فرنگی     
350 گرم سینۀ مرغ پر شده با تره فرنگی و اسفناج به همراه سس ِکِرم ترخون و گراتین سیب زمینی

550,000 ریال شنیتزل مرغ وین      
380 گرم سینۀ مرغ سوخاری همراه با سیب زمینی و روگوال





پاستا
400,000 ریال آرابیاتا       

سس گوجه و سیر، گوجه کیالسی، روغن زیتون، پنیر پارمژان رجیانو،فلفل

450,000 ریال پستو       
سس پستو با بیزیل )ریحان ایتالیایی(، پنیر پارمژان رجیانو، روغن زیتون، تخمه کاج

500,000 ریال بلونیز       
گوشت گوساله چرخ شده، گوجه رنده شده، هویج، کرفس، پیاز، استاک گوشت،پنیر پارمزان رجیانو

450,000 ریال آلفردو       
سینه مرغ، قارچ، خامه، استاک مرغ،پنیر پارمزان رجیانو

1,200,000 ریال ترافل       
30 گرم پنیر ترافل، روغن ترافل، پنیر پارمژان رجیانو

650,000 ریال الزانیا       
گوشت گوساله چرخ شده، گوجه رنده شده، هویج، کرفس، پیاز، استاک گوشت،پنیر پارمزان رجیانو،      

سس بشامل

ریزوتو
700,000 ریال ریزوتو قارچ      

ریزوتو Arborio، قارچ، استاک مرغ، جعفری، 40 گرم پنیر پارمژان رجیانو، )زمان پخت 30 الی 40 دقیقه 
از زمان سفارش(

800,000 ریال ریزوتو  زعفران      
ریزوتو Arborio، استاک گوساله، سبزیجات، 40 گرم پنیر پارمژان رجیانو، زعفران در زمان پخت )زمان 

پخت 30 الی 40 دقیقه از زمان سفارش(





برگر
550,000 ریال بنلی برگر        

200 گرم گوشت خالص گوساله، پنیر، گوجه، پیاز، خیارشور، سس برگر بنلی و سیب زمینی سرخ شده

650,000 ریال ِملت برگر        
200 گرم گوشت خالص گوساله، 100 گرم پنیر سوخاری، گوجه، پیاز، خیارشور، به همراه سس برگر بنلی 

و سیب زمینی سرخ شده

800,000 ریال        TNT249 بنلی برگر
2X 200g گوشت خالص گوساله، پنیر، گوجه، پیاز، خیارشور، به همراه سس برگر بنلی و سیب زمینی سرخ 

شده

950,000 ریال ترافل چیزبرگر       
200 گرم گوشت خالص گوساله، 20 گرم پنیر ترافل، روغن ترافل و کاهو

550,000 ریال ریب برگر        
200 گرم دنده گوساله رست شده در فر، گوجه، پیاز، خیارشور، به همراه سس باربیکیو . سیب زمینی 

سرخ شده

800,000 ریال ریب اند بیف برگر      
200 گرم گوشت خالص گوساله، 200 گرم دندۀ گوساله رست شده در فر، خیار شور، پیاز، گوجه، به 

همراه سس برگر بنلی و سیب زمینی سرخ شده

600,000 ریال بنلی اسالیدر       
مینی ریب برگر، مینی بنلی برگر، مینی چیکن برگر یونانی، به همراه سیب زمینی سرخ شده

400,000 ریال چیکن برگر       
180 گرم سینه مرغ سوخاری شده، کاهوی فرانسوی، به همراه سیب زمینی سرخ شده

400,000 ریال چیکن برگر یونانی       
180 گرم سینه مرغ گریل شده، گوجه، خیار، کاهو، به همراه سس ماست یونانی 0% چربی،ساالد کوچک





پنینی
450,000 ریال لسو        

نان 7 غله و مغزدار، 150 گرم گوشت دنده گوساله )پخت هشت ساعته(، پیاز، جعفری، به همراه سس 
تارتار و سیب زمینی سرخ شده

400,000 ریال چیکن موزارال پستو      
نان 7 غله و مغزدار، 150 گرم سینه مرغ گریل شده، 100 گرم پنیر موزارال، سس پستو، گوجه، به همراه 

ساالد کوچک

400,000 ریال مدیترانه        
نان 7 غله و مغزدار، 150 گرم سینه مرغ گریل شده، صیفیجات گریل، 100 گرم پنیر موزارال و سس 

سالسا، به همراه ساالد کوچک

700,000 ریال تالیاتا پنینی       
نان 7 غله و مغز دار،150 گرم گوشت فیله گوساله گریل و مزه دار شده در سرکه بالزامیک و روغن 

زیتون، روکوال، پنیر پارمژان رجیانو تکه ای، به همراه و ساالد کوچک

ترافل چیکن استیک          500،000 ریال
        نان 7 غله و مغز دار ،روغن ترافل،120 گرم فیله مرغ، پیاز کارمالیزد، فلفل دلمه اي، قارچ، پنیر . سس 

مخصوص بنلی به همراه سیب زمیني سرخ شده

600،000 ریال         ترافل بیف استیک              
       نان 7 غله و مغزدار ،روغن ترافل،120 گرم فیله گوساله، پیاز کارمالیزد، فلفل دلمه اي، قارچ، پنیر . سس 

مخصوص بنلی به همراه سیب زمیني سرخ شده





پیتزا
400,000 ریال مارگاریتا       

سس گوجه و پنیر موزارال، گوجه گیالسی و ریحون ایتالیایی

450,000 ریال سبزیجات       
سس گوجه، کدو سبز، بادمجان، فلفل دلمه ای  قرمز و سبز، قارچ و گوجۀ گیالسی گریل شده

500,000 ریال چیکن پستو        
سس پستو، سینۀ مرغ، بادمجان، پنیر، روگوال و گوجۀ خشک شده

600,000 ریال فیله تّو       
سس گوجه، فیلۀ گوساله، پنیر، پیاز و قارچ

600,000 ریال کاپریچیوسا      
سس گوجه، بیکن بوقلمون، جعفری، پنیر، قارچ

450,000 ریال چیکن باربیکیو      
سس باربیکیو، مرغ گریل تکه ای، پنیر موزارال، پیاز کارامالیزد شده

500,000 ریال پپرونی       
سس گوجه، پپرونی، پیاز،فلفل دلمه ای،پنیر

1,000,000 ریال بیف کارپاچیو      
سس گوجه، پنیر موزارال، بیف کارپاچیو، روگوال، پنیر پارمژان

1,000,000 ریال ترافل چیز       

550,000 ریال بافالو چیکن      
سس بافالو، پنیر بلوچیز، پنیر موزارال، سینه مرغ گریل شده

600,000 ریال لئونچینو       
سس گوجه، پنیر موزارال، گوجه گیالسی، ریحون ایتالیایی، روگوال، 100 گرم بوقلمون



 L O U N G E


