


بــه  محصــول   ۶ تولیــد  بــا   ،۱۳۴۹ ســال  در  مهــرام  تولیــدی  گــروه 
بهره بــرداری رســید؛ در میــان ایــن محصــوالت ســس مایونــز جایگاهی 
ــازار ایــران داشــت. پــس از آن مهــرام پیوســته ســبد کاالیــی  ویــژه در ب
ــول در  ــش از ۹۰ محص ــون بی ــت و هم اکن ــترش داده اس ــود را گس خ
ــی،  ــور و ترش ــینگ، ش ــس ، درس ــاپ، س ــز، کچ ــد مایون ــی مانن گروه های

مربــا، کنســروهای غیرگوشــتی و... را تولیــد می کنــد. 

گــروه تولیــدی مهــرام همــواره بــا تولیــد محصــوالت باکیفیــت و 
ــوده و  ــتری مدار ب ــازمانی مش ــی س ــتانداردهای روز جهان ــروی از اس پی

رضایــت مشــتریان بیان گــر موفقیــت ایــن راهبــرد اســت.   

درباره ما



سبد محصوالت مهرام
برای مشاهده هرگروه محصول روی آن کلیک کنید:

ز  )مایونز، مایونز کم چرب، مایونز بی+( مایون
سس ساالد )سس ســـزار، سس رنچ، ســـس هزار جزیره، سس فرانســـوی، سس ایتالیایی(

کچاپ )کچاپ، کچاپ تند، کچاپینو(
ز )ســـس ســـیر ، مایونـــز چیلی، ســـس ســـاندویچ، خـــردل دیژون  ســـس های هیجان انگی
و خـــردل مالیـــم، ســـس کوکتل، ســـس ســـاالد الویه، ســـس تـــای، ســـس باربیکیـــــو(

دیـپ )دیپ سالســـا، دیپ ناچـــو، بستـه دورهمــی(
فلیفیا )سس فلفل تند قرمز ، سس فلفل تند سبز، سس سیراچا(

رب )رب انار، رب گوجه فرنگی(
زیتون و روغن زیتون )انواع زیتون شور،  انواع روغن زیتون(

ر خیارشو
شور و ترشی

افشره و سرکه )آب لیمو ترش، آب نارنج، آبغوره، سرکه سیب(
مربا و عسل

کنسرو

محصوالت مهرام در یک نگاه
محصوالت رستورانی مهرام در یک نگاه



مایونز
مایونز 

مایونز کم چرب
مایونز بی+



Mayonnaise



مایونز
پاســتا،  ســاندویچ،  ســاالد،  انــواع  بــه  دادن  طعــم  بــرای  مایونــز 
همچنیــن  و  کــرده  ســرخ  ســیب زمینی  فســت فودی،  خوراک هــای 
بــا غذاهــای دریایــی ســرو مــی شــود. مهــرام بــه عنــوان شــناخته 
ــرای  ــش ب ــال پی ــران، ۵۰ س ــز در ای ــده مایون ــد تولید کنن ــده ترین برن ش
ایــن محصــول آشــنا کــرد و  بــا  را  ایرانــی  بــار مصرف کننــده  اولیــن 

نــان جــای گرفــت. آ برنــدی محبــوب در دل  به عنــوان 



Low Fat Mayonnaise



مایونز کم چرب
مایونـــز کم چـــرب مناســـب افـــرادی اســـت کـــه مایونـــز را دوســـت 
دارنـــد امـــا بـــه دلیـــل میـــزان چربـــی اش از آن اســـتفاده نمی کنند. 
ایـــن محصـــول همـــان مایونـــز  اســـت کـــه میـــزان چربـــی اش تـــا 

 . ســـت فته ا هش یا کا %۵ 0



B+ Mayonnaise



مایونز بی+
ــبت  ــتری نس ــیت بیش ــه حساس ــت ک ــانی اس ــژه ی کس ــی + وی ــز ب مایون
بــه مصــرف چربــی، تخم مــرغ و کلســترول دارنــد. ایــن محصــول بــدون 

تخم مــرغ، بی کلســترول، کم چــرب، بــا  ســدیم کاهش یافته اســت.



سس ساالد
سس سزار

سس رنچ
سس هزار جزیره

سس فرانسوی
سس ایتالیایی



Caesar Dressing



سس سزار
سـاالد سـزار یکـی از خوشـمزه ترین و محبوب ترین ساالدهاسـت. این 
سـاالد می توانـد یـک وعـده غذایـی کامـل به شـمار آیـد. خوشـمزه گی 
بـه سـس سـزار  آن دارد کـه  بـه سـس  ایـن سـاالد در واقـع بسـتگی 

معـروف اسـت، ایـن سـس طعـم خـاص و منحصر به فـردی دارد.



Ranch Dressing



سس رنچ
بــا  بــه عنــوان دیــپ  یــا  بــه همــراه ســاالد  را می تــوان  رنــچ  ســس 
ســبزیجات خــام ماننــد کلــم بروکلــی، هویــج و کرفــس مصــرف کــرد. 
ایــن محصــول از فرآورده هــای بــا پایــه لبنــی، نمــک، ســیر و ســبزیجات 

می شــود. تهیــه 



Thousand Island



سس هزار جزیره
ســس هــزار جزیــره مهــرام، ۵0 ســال اســت کــه وارد بــازار ایــران شــده  و 
کمتــر کســی اســت کــه بــا ایــن ســس آشــنا نباشــد.  ســس هــزار جزیــره 
بیشــتر بــه همــراه ســاالد مصــرف می شــود امــا اســتفاده آن در قــاره 

آمریــکا بــا فســت فود هــم بســیار رایــج و متــداول  اســت.



French Dressing



سس فرانسوی
قدمتــی  بــا  بــازار  ســس های  فروش تریــن  پــر  از  فرانســوی  ســس 
ــا  ــات آن ب ــه ترکیب ــل پای ــه  دلی ــا ب ــت ام ــاالد اس ــرف س ــه در مص دیرین
کچــاپ و مایونــز، یکــی از ســس های پرطرفــدار غذایــی نیــز محســوب 
ســرد  ســاندویچ های  بــه  خصــوص  بــه  لذیــذی  طعــم  و  می شــود 

می دهــد.



Italian Dressing



سس ایتالیایی
مهــرام جهــت تکمیــل ســبد محصــوالت و بــرای رفــع نیــاز مشــتریان خــود اقــدام بــه تولیــد ایــن نــوع 
ســس کــرده اســت. ســس ایتالیایــی مهــرام فاقــد چربــی مــی باشــد و مــاده اصلــی ایــن ســس عــالوه 
بــر ســرکه، انــواع ســبزیجات معطــر، شــکر، نمــک و… اســت. طعــم ایــن ســس تــرش و شــیرین اســت 
و در فرهنــگ ایرانــی بــرای انــواع ســاالدها و پیــش غذاهــا مصــرف مــی شــود. ویژگــی فاقــد چربــی 
بــودن ســس ایتالیایــی ، ایــن ســس را در گــروه ســس هــای کامــال ســالمت قــرار مــی دهــد و مصــرف 
کنندگانــی کــه بــه دنبــال وعــده هــای غذایــی ســالم و کــم کالــری هســتند میتوانــد از ایــن ســس بــه 

عنــوان چاشــنی غــذا و ســاالد خــود اســتفاده کننــد.



کچاپ
کچاپ

کچاپ تند
کچاپینو



& Ketchup
Hot Ketchup



کچاپ  و کچاپ تند
)سس گوجه فرنگی و سس گوجه فرنگی تند(

ایــن دو محصــول از فرآورده هــای گوجه فرنگــی اســت و مهــرام بــا 
ــف  ــل های مختل ــت نس ــته اس ــاپ توانس ــد کچ ــرن تولی ــم ق ــت نی قدم
مصرف کننــده را بــه خــود وفادار ســازد. بســته بندی خرســی یــادآور حس 
ــت. ــرام اس ــواداران مه ــیاری از ه ــرای بس ــاپ ب ــرف کچ ــتالژیک مص نوس



Ketchupeno



کچاپینو
)سس گوجه فرنگی هالوپینو(

در  مهــرام  جدیــد  محصــوالت  از  هالوپینــو  گوجه فرنگــی  ســس 
ــس   ــی از س ــول ترکیب ــن محص ــت؛ ای ــی اس ــوالت مکزیک ــروه محص گ
ــه  ــت ک ــو اس ــل هالوپین ــازه ی فلف ــای ت ــرام و تکه ه ــی مه گوجه فرنگ

مــزه ای تنــد و مالیــم دارد.



سس های 
هیجان انگیز

سس سیر
مایونز چیلی

سس ساندویچ
خردل و خردل مالیم

سس کوکتل
سس الویه

سس تای  )فلفل و سیر(
سس باربیکیو



Garlic sauce



سس سیر
مــاده اصلــی ایــن ســس ســیر ریــز خرد شــده اســت کــه بــا مایونــز 
بــرای  جذابــی  طعــم  و  عطــر  دارای  نتیجــه  در  می گــردد  مخلــوط 
ــم  ــزودن طع ــرای اف ــوان ب ــس می ت ــن س ــت. از ای ــیر اس ــرف دارن س ط
بــه بســیاری از غذاهــای دریایــی، اســتیک، مــرغ، تخــم مرغ و ســبزیجات 

اســتفاده کــرد.



Mayo-Chili
Reduced Fat



مایونز چیلی
با چربی کاهش یافته

مایونــز چیلــی مطلــوب مصرف کنندگانــی اســت کــه بــه چاشــنی های 
تنــد عالقــه  دارنــد. ایــن محصــول بــا چربــی کاهش یافتــه بــه همــراه 

تمــام غذاهــای گــرم و ســرد مصــرف می شــود. 



Sandwich Sauce



سس ساندویچ
ســس ســاندویچ چاشــنی متفاوتــی بــرای غذاهــای ســریع خانگــی 
ــزه ای  ــه م ــول را ب ــن محص ــات ای ــاز و ادویه ج ــارچ، پی ــب ق ــت. ترکی اس

تــازه بــرای ســاندویچ تبدیــل می کنــد.



 Mayo-Mustard &
Dijon Mustard



خردل و خردل مالیم
در ترکیــب خــردل مالیــم، بــه منظــور کاهــش تنــدِی خــردل، مایونــز هــم بــه کار رفتــه اســت. 

ایــن محصــول چاشــنی مناســبی بــرای انــواع فرآورده هــای گوشــتی و ســاالد اســت.
ــر ایــن کــه طعــم دهنــده  ســس خــردل از دانه هــای خــردل تهیــه شــده اســت کــه عــالوه ب
هــات داگ و غذاهــای فســت فود اســت خــواص بیشــماری نیــز دارد. خــردل اصــل مــزه 

ســاندویچ شماســت.



Cocktail Sauce



سس کوکتل
ســس کوکتــل چاشــنی مناســب جهــت اســتفاده بــا غذاهــای دریایــی 
اســت و مــزه ی مطلوبــش باعــث می گــردد بــا ســیب زمینی سرخ شــده، 

انــواع ســاالد، ســاندویچ و غذاهــای ســرد نیــز مصــرف گــردد. 



Olivier Sauce



سس الویه
ســس الویــه ترکیبــی از مایونــز، خیارشــور، هویــج، ســبزیجات و دیگــر 
تغییــر  کلــی  بــه  را  الویــه  ســاالد  رنــگ  و  طعــم  کــه  ادویه هاســت 
ــا  ــس ب ــن س ــرف ای ــد. مص ــاده می کن ــازی آن را س ــد و آماده س می ده

ســیب زمینی پختــه نیــز بســیار هیجان انگیــز اســت.  



Thai Sauce
Chili & Garlic



سس  تای
)فلفل و سیر(

ســس تــای ترکیــب کمــی شــیرین از فلفــل  و ســیر اســت؛ ایــن چاشــنی 
معمــواًل بــه همــراه ماهــی و غذاهــای دریایــی، گاهــی بــا گوشــت 

ــود. ــرو می ش ــبزیجات س ــرغ و س ــز و م قرم



Barbecue Sauce



سس  باربیکیو
ــوردن  ــذت خ ــس ل ــن س ــت. ای ــی اس ــگ ایران ــمتی از فرهن ــردن قس ــت ک ــاب درس کب
فــراورده هــای گوشــتی را چندیــن برابــر می کنــد. رنــگ تیــره و طعــم دودی آن مــزه 
دل انگیــزی را بــه محصــول می دهــد. بــه دلیــل داشــتن طعــم دودی مــی تــوان آن 
ــرد.  ــتفاده ک ــس اس ــر و چیپ ــزا،  برگ ــراه پیت ــا هم ــت؛ و ی ــردن گوش ــت ک ــرای مرینی را ب
همچنیــن بافــت ســبک ســس باربیکیــو مهــرام، آن را بــه عنــوان دیــپ در کنــار کبــاب 

بســیار دلچســب کــرده اســت.



دیپ
دیپ پنیر ناچو

دیپ  سالسا
پک سه تایی دورهمی



Nacho Cheese Dip



دیپ پنیر ناچو
دیــپ پنیــر ناچــو، عضــو گــروه محصــوالت مکزیکــی مهــرام محصــول 
پنیــر فــرآوری شــده چــدار، فلفــل و انــواع ادویه هــا اســت و می تــوان 
آن را بــه همــراه ترتیــال، چیپــس، ســیب زمینی سرخ شــده، کراکرهــا و 

فینگرفــود مصــرف کــرد. 



Salsa Dip



دیپ  سالسا
ــت و  ــی اس ــپزی مکزیک ــج در آش ــذ و رای ــپ لذی ــس دی ــک س ــا ی سالس

ــت. ــدار اس ــیار پرطرف ــس بس ــا چیپ ــال ی ــراه ترتی ــه هم ــتفاده آن ب اس
دلمــه ای  فلفــل  گوجه فرنگــی،  از  ترکیبــی  مهــرام  سالســای  ســس 
تــازه ی  مــزه ی  اســت.  مالیــم  و  مطبــوع  تنــدی  بــا  ادویه جــات  و 
منحصر به فــرد ایــن دیــپ بــه دلیــل فرآینــد تهیــه آن از گوجه فرنگی های 

پختــه نشــده اســت.



Dips



دیپ ها برای دورهمی ها
چاشــنی  متفــاوت  غلظت هــای  و  متنــوع  مزه هــای  بــا  دیپ هــا، 
پرطـــرف دار و هیجان انگیــِز مهمانـــی ها ودورِهمی هــا هســتند؛ بــه 
جــای این کــه، مثــل خیلــی از ســس ها، آنهــا را بــه خوراکی هــا اضافــه 
کنیــم خوراکی هــا را درون آنهــا فــرو می بریــم و نــوش جــان می کنیــم.  



سس فلفل تند سبز
سس فلفل تند قرمز

سس فلفل تند سیراچا
فلیفیا
)سس فلفل تند(



Felifia Hot Sauce 



سس فلفل تند قرمز فلیفیا 
ســس فلفــل تنــد قرمــز فلیفیــا حاصــل کاشــت و برداشــت نوعــی بــذر 
فلفــل چیلــی مرغــوب وارداتــی اســت کــه بســیاری از برندهــای معتبــر 
ــت  ــس یکدس ــن س ــزه ی ای ــی م ــد. تازگ ــتفاده می کنن ــان از آن اس جه
ــر  ــل تخمی ــه دلی ــود، ب ــت می ش ــابهی یاف ــول مش ــر محص ــه در کم ت ک

فلفــل تــازه در رونــد تولیــد آن اســت.



سس فلفل تند سبز فلیفیا 
ســس فلفــل تنــد ســبز فلیفیــا حاصــل کاشــت و برداشــت نوعــی بــذر 
ــی  ــدت کوتاه ــو در م ــت. هالوپین ــپانیایی اس ــوی اس ــل هالوپین فلف
کــه از ورودش بــه ایــران گذشــته، هم چــون سرتاســر دنیــا، بــه فلفلــی 
پرطرفــدار بــدل شــده اســت. تنــدی به انــدازه، بــوی خــوب و مــزه ی 

ــت. ــل اس ــن فلف ــارز ای ــای ب ــو ویژگی ه ــازه ی هالوپین ت



سس فلفل تند سیراچا
ــر،  ــرکه مقط ــی، س ــل چیل ــه از فلف ــت ک ــد اس ــس تن ــی س ــیراچا نوع ــس س س

ــود. ــی ش ــه م ــک تهی ــکر و نم ــیر، ش س
ایــن ســس غلیــظ  و دارای ســیر  اســت، بــا شــیرینی مشــخص و تــه مــزه تنــد. 

کاربــرد آن بــه صــورت زیــر اســت: 
ــواع  ــزده و ان ــا هم ــده ی ــرخ ش ــای س ــرغ ه ــم م ــرای تخ ــنی ب ــوان چاش ــه عن  ب
غذاهــای رشــته ای  و یــا برنجــی اســتفاده مــی شــود. همچنیــن از ســس 
ســیراچا در مرینیدهــا، غذاهــای ســرخ کرده و دیــپ  و گاهــی اوقــات حتــی 

بــرای غلتانــدن بــال کبابــی درون ایــن ســس اســتفاده میشــود.



رب اناررب
رب گوجه فرنگی



Pomegranate Paste



رب انار
ــی  ــاوی آنت ــده؛ ح ــظ ش ــص تغلی ــار خال ــول آب ان ــرام محص ــار مه رب ان

ــت. ــن C اس ــژه ویتامی ــه وی ــف، ب ــای مختل ــیدان ه اکس



Tomato Paste



رب گوجه فرنگی
رب گوجــه فرنگــی مهــرام تهیه شــده از همــان گوجه فرنگی هــای 
ــن  ــی رود. ای ــه کار م ــاپ ب ــد کچ ــه در تولی ــت ک ــالمی اس ــوب و س مرغ

ــد. ــی بخش ــان م ــه غذاهایت ــری ب ــی نظی ــگ ب ــم و رن ــول طع محص



زیتون

زیتون شور ایرانی
زیتون شور ایرانی درشت

زیتون شور خیلی درشت
زیتون با سبزیجات )یونانی(

زیتون پرورده گیالنی

روغن زیتون تصفیه شده
روغن زیتون بکر درجه یک

 روغن زیتون فرابکر



Olive



زیتون
ــت  ــازه اس ــوب و ت ــای مرغ ــده از زیتون ه ــرام تهیه ش ــون مه ــواع زیت ان
کــه تمــام خــواص تغذیــه ای زیتــون را بــا طعمــی مطلــوب و خوشــمزه 

بــه همــراه دارد.



زیتون



Olive Oil



روغن زیتون
ر ر درجه یک / فرابک تصفیه شده / بک

روغــن زیتــون یکــی از پرخاصیــت تریــن روغن ها در جهان اســت.  شــرکت 
مهــرام روغن هــای زیتــون خــود را بــه طــور مســتقیم از مرغوب تریــن و 

اصیل تریــن آن هــا در اســپانیا وارد و در ایــران بســته بندی می کنــد.



خیارشور

خیار شور
خیار شور درجه یک

خیار شور ممتاز
خیار شور ویژه

خیار شور سوپر ویژه
قه ای خیارشور ور



Pickled Cucumber



خیارشور
خیارشــور مهــرام تهیــه شــده از خیارهــای دســت چین شــده اســت کــه 
بنــا بــه ســلیقه مصــرف کننــده در انــدازه هــای مختلــف تولیــد و عرضــه 

ــردد. می گ



خیارشور



شور  و ترشی

مخلوط شور
 ترشی مخلوط

ترشی بندری
ترشی لیته

ترشی بامیه
ترشی بادمجان

ترشی فلفل هالوپینو
ترشی فلفل سبز

ترشی موسیر
ترشی سیر گل

ترشی سیر حبه
ترشی سیر حبه )مروارید(



Pickles



شور و ترشی
شــور و ترشــی بــه عنــوان چاشــنی هــای رایــج و اشــتها آور در کنــار 

انــواع غذاهــا در منطقــه خاورمیانــه اســتفاده مــی گــردد.



شور و ترشی



شور و ترشی



شور و ترشی



افشره و سرکه
آب لیمو ترش

آب نارنج
آبغوره

سرکه سیب



Lime Juice



آب لیمو ترش
آب لیموتــرش مهــرام حاصــل اســتخراج مســتقیم از لیمــوی تــازه شــیراز 

اســت کــه کلیــه خــواص تغذیــه ای لیمــوی تــازه را بــه همــراه دارد.



Sour Orange Juice



آب نارنج
ایــن محصــول حاصــل آبگیــری مســتقیم از نارنــج تــازه بــا عطــر و طعــم 
ــود. ــتفاده می ش ــا اس ــواع غذاه ــنی ان ــوان چاش ــه عن ــه ب ــت ک ــی اس طبیع



Verjuice



آبغوره
آبغــوره  بــا خــواص تغذیــه ای ویــژه یکــی از چاشــنی های پرطرفــدار غذاهــای 
ســنتی ایرانــی و بــه طــور مشــخص ســاالد شــیرازی اســت. آبغــوره مهــرام بــا 

طعمــی طبیعــی، محصــول غــوره ی تــازه شــیراز اســت.



Apple Vinegar



سرکه سیب
ســرکه ســیب محصــول طبیعــی تخمیــر ســیب اســت کــه مصرفــی دیرینــه 
در ایــران دارد. ســرکه ســیب مهــرام از مرغوب تریــن ســرکه های تولیــدات 

داخلــی اســت و بــرای مصــرف ســاالد بســیار مناســب اســت.



  مربا و عسل

لبالو مربای آ
مربای هویج

مربای توت فرنگی
مربای به

مربای بالنگ
عسل طبیعی



Jam



مربا
تولیــد مربــا بــا هــدف ایجــاد تنــوع در ســفره غذایــی خانواده هــا و 
گنجانــدن یــک غــذای جدیــد در صبحانــه افــراد بــوده اســت. در حــال 
حاضــر هــم تنــوع در بــازار تولیــد مربــا، چنیــن هدفــی را پررنگ تــر 
کرده اســت. تولیــد مرباهــای مهــرام حاصــل دســتچینی از میوه هــای 
ــوه ی  ــزان می ــترین می ــت و دارای بیش ــل برداش ــازه در فص ــوب و ت مرغ

ــت. ــابه اس ــوالت مش ــه محص ــبت ب ــص نس خال



مربا



Honey



عسل
عســل مهــرام حاصــل انتخــاب عســل های صــد در صــد طبیعــی اســت. 
ــاد  ــث ایج ــادی باع ــال های متم ــی س ــول در ط ــن محص ــم ای ــر و طع عط
ــت. ــده اس ــی ش ــل طبیع ــدگان عس ــن مصرف کنن ــژه ای در بی ــگاه وی جای



کنسرو

خوراک لوبیا چیتی با سس
چ خوراک لوبیا چیتی با قار

خوراک عدسی
خوراک بادمجان

مایه ماکارونی با سویا
 ذرت شیرین

 نخود فرنگی
مخلوط سبزیجات



Canned Product



کنسرو
کنســروهای غیــر گوشــتی مهــرام شــامل انــواع خــوراک و ســبزیجات؛ 

حاصــل تولیــد از مــواد اولیــه درجــه یــک اســت.



کنسرو



کنسرو





۱۴۰۰ گرم
۶ عدد

970 گرم
9 عدد

۶30 گرم
۱۲ عدد

۴۵0 گرم
۱۲ عدد

۴۳0 گرم
۱۲ عدد

۲۴0 گرم
۲۴ عدد

2۵۵ گرم
۱۲ عدد

۴۶۰ گرم
۱۲ عدد

۴۳0 گرم
۱۲ عدد

۴۳0 گرم
۱۲ عدد

۴۴0 گرم
۱۲ عدد

۴۴0 گرم
۱۲ عدد

۴۵0 گرم
۱۲ عدد

520 گرم
۱۲ عدد

۲۶۵ گرم
۱۲ عدد



۶۵۰ گرم
۱۲ عدد

۴۳۰ گرم
12 عدد

۴۵۰ گرم
12 عدد

۴۵۰ گرم
12 عدد

۴۵۰ گرم
12 عدد

۴۴۰ گرم
12 عدد

۴۰0 گرم
12 عدد

۴00 گرم
۱۲ عدد

۴۵۵ گرم
24 عدد

۴00 گرم
۱۲ عدد

۴20 گرم
۱۲ عدد

۶۴0 گرم
۱۲ عدد

200 گرم
۱۲ عدد

۱۰۰۰ گرم
9 عدد

۴۶0 گرم
۱۲ عدد



۳۹۰ گرم
۱۲ عدد

۷۰۰ گرم
۱۲ عدد

۳۴۰ گرم
۶ عدد

۳۴۰ گرم
۶ عدد

۳۲۰ گرم
۱۲ عدد

۳ x 80 گرم
12 عدد

800 گرم
۱۲ عدد

۴۰۰ گرم
۱۲ عدد

۶۹۰ گرم
۱۲ عدد

۶۸۰ گرم
۱۲ عدد

۶۸۰ گرم
۱۲ عدد

۶۵۰ گرم
۱۲ عدد

۳20 گرم
۱۲ عدد



۵۰۰ میلی لیتر
۶ عدد

۵۰۰ میلی لیتر
۶ عدد

۵۰۰ میلی لیتر
۶ عدد

۲۵۰ میلی لیتر
۶ عدد

۲۵۰ میلی لیتر
۶ عدد

۲۵۰ میلی لیتر
۶ عدد

۶8۰ گرم
۱۲ عدد

۶8۰ گرم
۱۲ عدد

۶8۰ گرم
۱۲ عدد

۶8۰ گرم
۱۲ عدد

۶8۰ گرم
۱۲ عدد

۶۶۰ گرم
۱۲ عدد

۷۰۰ گرم
۱۲ عدد

۷۰۰ گرم
۱۲ عدد

۳۵۰ گرم
۱۲ عدد



۶۸۰ گرم
۱۲ عدد

۶۵۰ گرم
۱۲ عدد

۶۵۰ گرم
۱۲ عدد

۴۸۵ گرم
۱۲ عدد

۶۶۰ گرم
۱۲ عدد

۶۶۰ گرم
۱۲ عدد

۶۹۰ گرم
۱۲ عدد

۶۷۰ گرم
۱۲ عدد

۶۵۰ گرم
20 عدد

۲۵0 گرم
20 عدد

۲۵0 گرم
20 عدد

۲۲0 گرم
20 عدد

۳۳۰ گرم
۶ عدد

۱۵۰۰ گرم
۶ عدد

۷۰۰ گرم
۱۲ عدد



۵۰۰ میلی لیتر
۱۲ عدد

۵۰۰ میلی لیتر
۱۲ عدد

۵۰۰ میلی لیتر
۱۲  عدد

۵۰۰ میلی لیتر
۱۲ عدد

۲۵۰ میلی لیتر
۱۲  عدد

300  گرم
12 عدد

300  گرم 
12 عدد

300 گرم
12 عدد

300  گرم
12 عدد

300  گرم
12 عدد

870  گرم
12 عدد

870  گرم
12 عدد

870  گرم
12 عدد

870  گرم
12 عدد

870  گرم
12 عدد

310  گرم
12 عدد

۴۵۰ گرم
6 عدد



۴۰۰ گرم
۱۲ عدد

۴۰۰ گرم
۱۲ عدد

۴۰۰ گرم
۱۲ عدد

۴۰۰ گرم
۱۲ عدد

۴۰۰ گرم
۱۲ عدد

۴۰۰ گرم
۱۲ عدد

۴۰۰ گرم
۱۲ عدد

۴۰۰ گرم
۱۲ عدد

۳2۰ گرم
۱۲ عدد

۶۰ گرم
24 عدد

300 g
12 qty.

۳2۰ گرم
۱۲ عدد

۶۰ گرم
24 عدد



محصوالت رستورانی  
مهــــرام در یک نگاه



۹ - ۸ کیلوگرم
۱ عدد



۳ کیلوگرم
۱ عدد



۳۰ گرم
۱۲ عدد



۱۸-۲۰ گرم
۱۰۰ عدد


