
شهراستاندرصد تخفیف مشتریتلفنآدرسعنوان فعالیتنام صاحب فروشگاهنام فروشگاه

اصفهاناصفهان342181537محله خانه اصفهان خیابان گلخانه بعد از چهارراه بنفشه شمالیرستورانآرش شاه سنائی گنیرانیرستوران سامیار

اصفهاناصفهان4522777515(زیر زمین) شرقی رستوران عطار 4خیابان عطار نرسیده به فرعی رستورانمهدی میرزائیرستوران عطار

زرین شهراصفهان522101748خیابان امام جنوبی نبش جوی ساحل چلوکبابی دایی قاسمرستورانقاسم ربانی نیاچلوکبابی دایی قاسم

خمینی شهراصفهان3359405010 متری باغبان روبروی تاالر تشریفات45خیابان رستورانخداداد شیرویرستوران خوش نشین

آران و بیدگلاصفهان547358077خیابان امام روبروی فرش دستبافترستورانسعید رحمانی مظهرآشپزخانه سرآشپز

کاشاناصفهان5553422213شهرک صنعتی راوند نبش بلوار یکمرستورانعباس هادیان نژادرستوران ضیافت

کاشاناصفهان554473758خیابان باباافضل جنب بستنی سرای علمداررستورانوحید الوار زندیکبابسرای ساالر 

شاهین شهراصفهان0314529392513 غربی6 و 5بلوار عطار بین فرعی رستورانرستوران بی نظیر

زرین شهراصفهان1220315222258310خیابان امام ابتدای کوچه شهید محمد باقری پالک رستورانکبابی و بریانی ساحل 

آران و بیدگلاصفهان0315473514713 فست فود الزهرا21بلوار امام والیت فست فودحسنعلی حسن زاده بیدگلیپیتزا الزهرا 

مبارکه اصفهان031524088888بلوار شهید نیکبخت جنب درمانگاه امیرالمومنینفست فودسید محمود امیری سرارودیفست فود شبدیز 

کاشاناصفهان5558295720بلوار صارمی پارک شهید حسن زاده کافه دل آرامکافهمحمد غالمیان نوش آبادیکافی شاپ دل آرام

کرجالبرز133252100220میدان آزادگان برج قائم طبقه رستورانمحمد حسین فرهانیرستوران قائم

کرجالبرز739325530769 پالک 216مهرشهر بلوار شهرداری خیابان رستورانراضیه حبیبیکافه رستوران رویسا 

کرجالبرز739325530769 پالک 216بخش مهرشهر بلوار شهرداری خیابان رستورانراضیه حبیبیکافه رستوران رویسا 

کرجالبرز3464552310سه راه گوهردشت پل شهدای پلیس ابتدای بلوار سرداران غربی جنب قزل سرارستوراننوید نیک پیامرستوران دایی نوید

کرجالبرز0263352281713متری گلشهر گلزار غربی روبروی سازمان انتقال خون 45سفره خانهامین اله پیرعلیسفره خانه سنتی دهکده 

مهرشهرالبرز0263342150213 طبقه همکف196خیابان دویست و نهم پالک  (چهارباندی)بلوار شهرداری 2فازکافهسید فرشاد فروتنکافی شاپ رسپینا

ایالمایالم04204947735متری اشرفی اصفانی 24رستوراننور سلیم مرشدیفست فود الماس

ایالمایالم084322432519بلوار دانشجو روبروی سالن ورزشی نشاطرستورانرستوران سنتی اعیان

ایالمایالم084322451149بلوار دانشجو روبروی دانشگاه پیام نوررستورانرستوران اسپیناس

ایالمایالم084333329159خیابان سعدی جنوبی روبروی بانک انصاررستورانساندویچی کاف

ایالمایالم084333309339خیابان پاسداران باالتر از مسجد جامعفست فودامید قربانزادهآقای برگر

تبریزآذربایجان شرقی3324911210ولیعصر مرکز تجارت اطلس فود کورترستورانعطا هشترودیلر-علی پارس مهرعطاویچ تبریز ولیعصر

تبریزآذربایجان شرقی3329439310سرباالیی ولیعصر روبروی پارک ولیعصررستورانعلی پارس مهر، عطا هشترودیلرعطاویچ تبریز ولیعصر

تبریزآذربایجان شرقی3329439310سرباالیی ولیعصر روبروی پارک ولیعصررستورانعلی پارس مهر، عطا هشترودیلرعطاویچ تبریز ولیعصر

تبریزآذربایجان شرقی3329439310سرباالیی ولیعصر روبروی پارک ولیعصررستورانعلی پارس مهر، عطا هشترودیلرعطاویچ تبریز ولیعصر

تبریزآذربایجان شرقی3329439310سرباالیی ولیعصر روبروی پارک ولیعصررستورانعلی پارس مهر، عطا هشترودیلرعطاویچ تبریز ولیعصر

تبریزآذربایجان شرقی3329439310سرباالیی ولیعصر روبروی پارک ولیعصررستورانعلی پارس مهر، عطا هشترودیلرعطاویچ تبریز ولیعصر

تبریزآذربایجان شرقی33/013326025710ولیعصر بلوار مخابرات میدان بزرگ پاساژ میالد نور پالک رستورانزلیخا توانگر81پاییز 

تبریزآذربایجان شرقی813334908610خیابان امام چهارراه آبرسان ساختمان زرین قلم پالک رستوراناکبر حبیبی81پاییز 

تبریزآذربایجان شرقی3325025210سرباالئی ولیعصر بعد از دادگستریرستوراناکبر حبیبی81پاییز 



تبریزآذربایجان شرقی3325025410فلکه دانشگاه مرکز تجاری برج بلور فود کورترستوراناکبر حبیبی81پاییز 

تبریزآذربایجان شرقی3325025210فلکه دانشگاه مرکز تجاری برج بلور فود کورترستوراناکبر حبیبی81پاییز 

تبریزآذربایجان شرقی3325025210فلکه دانشگاه مرکز تجاری برج بلور فود کورترستوراناکبر حبیبی81پاییز 

تبریزآذربایجان شرقی3325025210فلکه دانشگاه مرکز تجاری برج بلور فود کورترستوراناکبر حبیبی81پاییز 

تبریزآذربایجان شرقی3325025410فلکه دانشگاه مرکز تجاری برج بلور فود کورترستوراناکبر حبیبی81پاییز 

تبریزآذربایجان شرقی3325025210فلکه دانشگاه مرکز تجاری برج بلور فود کورترستوراناکبر حبیبی81پاییز 

تبریزآذربایجان شرقی3325025210فلکه دانشگاه مرکز تجاری برج بلور فود کورترستوراناکبر حبیبی81پاییز 

تبریزآذربایجان شرقی3326025710فلکه دانشگاه مرکز تجاری برج بلور فود کورترستوراناکبر حبیبی81پاییز 

تبریزآذربایجان شرقی3325025210فلکه دانشگاه مرکز تجاری برج بلور فود کورترستوراناکبر حبیبی81پاییز 

تبریزآذربایجان شرقی3326025710سرباالئی ولیعصر بعد از دادگستریرستورانزلیخا توانگر81پاییز 

برازجانبوشهر3425998510خیابان فردوسی مجموعه غذای هفت رنگرستورانمحمد مرادیغذای بیرون بر هفت رنگ

عسلویهبوشهر372645509/5خیابان ساحلی روبروی اسکلهرستورانمحمدباقریرستوران وفست فود گاندو

بوشهربوشهر3333070010خیابان ساحلی خیابان جفره رستوران میدافرستورانروزبه نبویرستوران میداف 

جمبوشهر376229205بلوار ولیعصر جنب استادیوم ورزشیرستورانسیدعبدالرزاق هاشمیفست فودپدرخوب

بندر گناوهبوشهر3314441013سه راه قال قائد سفره خانه سمبوکسفره خانهابراهیم یاسیسفره خانه سنتی سمبوک

بوشهربوشهر3333089710روبروی تقاطع اداره بندر رستوران بره سفید، بلوار دهقان، سه راه گمرک، خیابان دهقانطباخیراضیه معراجی فربره سفید

بوشهربوشهر3333089710روبروی تقاطع اداره بندر رستوران بره سفید، بلوار دهقان، سه راه گمرک، خیابان دهقانطباخیراضیه معراجی فربره سفید

جمبوشهر0773762437910بعد از میدان جام جم روبروی ردیف قطعه پارک جام جمفست فودجلیل دانشورپیتزاپارک

بوشهربوشهر355617147خیابان چمران نرسیده به میدان هتل دلوار روبروی شهرداریفست فودسپیده هالل بحرباربیکیو هبیس

بوشهربوشهر335650515خیابان فرودگاه نبش شهید میگلیفست فوداحسان داودیعسل طبیعی احسان

تهرانتهران18804816620واحد . مرکز خرید سئول. م شیخ بهاییرستورانامیر کوثر طلبعتیق کالسیک

تهرانتهران4300004210 جنب راه پله2 مرکز خرید کیش منفی 434بلوار میرداماد بین ولیعصر و جردن پالکرستورانسجاد رضا بنده لوکترینگ کیبو 

تهرانتهران1220160179 ممیز 10محله الهیه انتها خیابان مریم شرقی مرکز خرید الهیه پالک رستورانسهیل اکار و امیرعلی باقرزادهکینوا

تهرانتهران3502292382415بلوار میرداماد ورودی مدرس شمالی پالک رستورانمیثم مقدم رادکافه رستوران توسو

تهرانتهران3502292382415بلوار میرداماد ورودی مدرس شمالی پالک رستورانمیثم مقدم رادکافه رستوران توسو

تهرانتهران3502292382415بلوار میرداماد ورودی مدرس شمالی پالک رستورانمیثم مقدم رادکافه رستوران توسو

تهرانتهران3502292382415بلوار میرداماد ورودی مدرس شمالی پالک رستورانمیثم مقدم رادکافه رستوران توسو

تهرانتهران7707703916-5021 و 4تهرانپارس، خیابان استخر، بین بوستان رستورانمحمدجواد رحیمی نژادرستوران طهرون

تهرانتهران860862137 تهیه غذای اسوه45خیابان گاندی شمالی خیابان شریفی پالک رستورانمهدی نجاریاسوه

تهرانتهران860862137 تهیه غذای اسوه45خیابان گاندی شمالی خیابان شریفی پالک رستورانمهدی نجاریاسوه

تهرانتهران860862137 تهیه غذای اسوه45خیابان گاندی شمالی خیابان شریفی پالک رستورانمهدی نجاریاسوه

تهرانتهران226694996714 و پالک 16انقالب خیابان جمالزاده جنوبی کوچه دانشور پالک رستوراناکبر عزتیرستوران سنتی سیمرغ

تهرانتهران10226605095خیابان زعفرانیه خیابان مقدس اردبیلی مجتمع پاالدیوم طبقه سوم واحد رستورانسید آرش پروینچیرستوران کاتسو

تهرانتهران226694996714 و پالک 16انقالب خیابان جمالزاده جنوبی کوچه دانشور پالک رستوراناکبر عزتیرستوران سنتی سیمرغ



تهرانتهران226694996714 و پالک 16انقالب خیابان جمالزاده جنوبی کوچه دانشور پالک رستوراناکبر عزتیرستوران سنتی سیمرغ

تهرانتهران6612020015-39021میدان توحید ستارخان نبش کوچه صیامی پالک رستورانبهروز ویسیآش و حلیم سید مهدی ستارخان

تهرانتهران390212273138815میدان توحید،نبش کوچه صیامی،پالک رستورانبهروز ویسیآش و حلیم سید مهدی توحید

تهرانتهران٢٦021771864186بزرگراه رسالت مجتمع شاپرک طبقه اول واحد رستورانالهه رحیمیکافه آرتین

تهرانتهران8858318110شهرک غرب بلوار پاکنژاد نرسیده به تقاطع دریا خیابان اردیبهشت رستوران بارکورستورانعلی معینیرستوران بارکو

شهریارتهران652998408شهریار بلوار رزمندگان کوی نرگس رستوران دنجرستورانامیر عالیی نسبرستوران دنج

شهر ریتهران5592403015شهر ری، میدان معلم، رستوان جام جمرستورانبابک حسن ابراهیمیرستوران جام جم

تهرانتهران226213235-8021خ ولیعصر خ فرشته مرکز خرید سام سنتر ط رستورانرعنا معاونیانفروشگاه دیوان

تهرانتهران177880898275میدان صنعت خیابان ایران زمین مرکز خرید گلستان حیاط شرقی پالکرستورانرامین وارستهرستوران ایتالیایی تومو

تهرانتهران1220448135 طبقه 2جردن نبش خیابان گلدان پالک رستورانشروین حمیدیمانسون النژ

تهرانتهران1220448135 طبقه 2جردن نبش خیابان گلدان پالک رستورانشروین حمیدیمانسون النژ

تهرانتهران1220448135 طبقه 2جردن نبش خیابان گلدان پالک رستورانشروین حمیدیمانسون النژ

تهرانتهران2680297810خیابان مقدس اردبیلی بعد از میدان الف جنب مسجد طالقانیرستورانمجید پاکیان تهیه غذای الف 

تهرانتهران2680297810خیابان مقدس اردبیلی بعد از میدان الف جنب مسجد طالقانیرستورانمجید پاکیان تهیه غذای الف 

تهرانتهران2680297810خیابان مقدس اردبیلی بعد از میدان الف جنب مسجد طالقانیرستورانمجید پاکیان تهیه غذای الف 

تهرانتهران302611683410نیاوران کاشانک خیابان کاظمی پالکرستورانمحسن صفریمستر دیزی

تهرانتهران0214474187020اتوبان همت غرب ورودی آبشار جنب  شهررک اسکان باغ رستوران ملووارستورانحوریه رزاقی اشستانیباغ رستوران ملووا

تهرانتهران860862137 تهیه غذای اسوه45خیابان گاندی شمالی خیابان شریفی پالک رستورانمهدی نجاریاسوه

تهرانتهران860862137 تهیه غذای اسوه45خیابان گاندی شمالی خیابان شریفی پالک رستورانمهدی نجاریاسوه

تهرانتهران889046257خیابان کریم خان زند خیابان آبان جنوبی تقاطع ورشورستورانبرنارد عزرائیلیانرستوران لئون شعبه کریم خان 

تهرانتهران227912197خیابان پاسداران بهستان هشتم ساختمان آبتین طبقه هفتمرستورانبرنارد عزرائیلیانرستوران لئون شعبه پاسداران

تهرانتهران226538417خیابان فرشته مجتمع سام سنتر طبقه هشتمرستورانبرنارد عزرائیلیانرستوران لئون شعبه فرشته

تهرانتهران177880898275میدان صنعت خیابان ایران زمین مرکز خرید گلستان حیاط شرقی پالکرستورانرامین وارستهرستوران ایتالیایی تومو

تهرانتهران860862137 تهیه غذای اسوه45خیابان گاندی شمالی خیابان شریفی پالک رستورانمهدی نجاریاسوه

تهرانتهران0214608695911شهرک راه آهن شهرک گلستان پاساژ طوبی طبقه پنجم رستوان موژانرستورانمرتضی کبریاییرستوان موژان

تهرانتهران25227286998محله نیاوران سه راه یاسر به سمت میدان قدس روبروی مسجد امام سجاد ع پالک رستورانمحمدرضا کنکوری و پیمان نقدی و امیرابراهیم اکبری ساداتآوا

تهرانتهران227286998 فست فود آوا250نیاوران سه راه یاسر به سمت میدان قدس پالکرستورانمحمدرضا کنکوری و پیمان نقدی و امیرابراهیم اکبری ساداتآوا 

تهرانتهران127880520806ده ونک خیابان شرافتی انتهای خیابان روبروی پل مدیریت پالک رستورانعلی اکبر ربیعرستوران ابریشم یزد 

تهرانتهران127882172916ده ونک خیابان شرافتی انتهای خیابان روبروی پل مدیریت پالک رستورانعلی اکبر ربیعرستوران ابریشم یزد 

تهرانتهران127882172916ده ونک خیابان شرافتی انتهای خیابان روبروی پل مدیریت پالک رستورانعلی اکبر ربیعرستوران ابریشم یزد 

تهرانتهران1010214489118510ستاری خیابان مخبری شرقی نرسیده به سردار سمت چپ پالک رستورانبهزاد دلیر فرزانه آب و آتش بناب

تهرانتهران227362015اتوبان همت دریاچه خلیج فارس مجتمع باملند رستوران بابا کافهرستورانامیر ماهوتفروشبابا کافه 

تهرانتهران262089565خیابان فرشته سام سنتر طبقه هشتمرستورانفرشاد ماهوتفروش, رعنا معاونیان رامین وارسته رستوران دیوان 

تهرانتهران262089565خیابان فرشته سام سنتر طبقه هشتمرستورانفرشاد ماهوتفروش, رعنا معاونیان رامین وارسته رستوران دیوان 



تهرانتهران262128815الهیه خیابان فرشته سام سنتر طبقه هشتمرستورانامیر ماهوتفروشرستوران پارک وی 

تهرانتهران262128815الهیه خیابان فرشته سام سنتر طبقه هشتمرستورانامیر ماهوتفروشرستوران پارک وی 

تهرانتهران5265503265لواسان بلوار امام خمینی راسته احمد اباد اسکای سنتر طبقه رستورانمحمد عشق آبادیکوباباگریل 

تهرانتهران5265503265لواسان بلوار امام خمینی راسته احمد اباد اسکای سنتر طبقه رستورانمحمد عشق آبادیکوباباگریل 

تهرانتهران5265503265لواسان بلوار امام خمینی راسته احمد اباد اسکای سنتر طبقه رستورانمحمد عشق آبادیکوباباگریل 

تهرانتهران221107365شهرک غرب خیابان ایران زمین پاساژ گلستان حیاط غربیرستورانرامین وارستهتومو گلستان 

تهرانتهران221107365شهرک ه غرب خیابان ایران زمین پاساژ گلستان حیاط غربیرستورانرامین وارستهتومو گلستان 

تهرانتهران221107365شهرک غرب خیابان ایران زمین پاساژ گلستان حیاط غربیرستورانرامین وارستهتومو گلستان 

تهرانتهران177880898275میدان صنعت خیابان ایران زمین مرکز خرید گلستان حیاط شرقی پالکرستورانرامین وارستهرستوران ایتالیایی تومو 

تهرانتهران24021860707148خیابان ایرانشهر بعد از پارک هنرمندان خیابان اراک پالک رستورانمریم فتاحیرستوران می الکوی

تهرانتهران221107365نیاوران خیابان جماران مجتمع جم سنتر طبقه دومرستورانسپیده رفیعی پورفود کورت جم سنتر 

تهرانتهران221107365نیاوران خیابان جماران مجتمع جم سنتر طبقه دومرستورانسپیده رفیعی پورفود کورت جم سنتر 

تهرانتهران221107365نیاوران خیابان جماران مجتمع جم سنتر طبقه دومرستورانسپیده رفیعی پورفود کورت جم سنتر 

تهرانتهران221107365نیاوران خیابان جماران مجتمع جم سنتر طبقه دومرستورانسپیده رفیعی پورفود کورت جم سنتر

تهرانتهران221107365نیاوران خیابان جماران مجتمع جم سنتر طبقه دومرستورانسپیده رفیعی پورفود کورت جم سنتر 

تهرانتهران221107365نیاوران خیابان جماران مجتمع جم سنتر طبقه دومرستورانسپیده رفیعی پورفود کورت جم سنتر

تهرانتهران221107365نیاوران خیابان جماران مجتمع جم سنتر طبقه دومرستورانسپیده رفیعی پورفود کورت جم سنتر 

تهرانتهران221107365نیاوران خیابان جماران مجتمع جم سنتر طبقه دومرستورانسپیده رفیعی پورفود کورت جم سنتر 

جاجرودتهران221107365نیاوران خیابان جماران مجتمع جم سنتر طبقه دومرستورانسپیده رفیعی پورفود کورت جم سنتر 

تهرانتهران221107365نیاوران خیابان جماران مجتمع جم سنتر طبقه دومرستورانسپیده رفیعی پورفود کورت جم سنتر 

تهرانتهران221107365نیاوران خیابان جماران مجتمع جم سنتر طبقه دومرستورانسپیده رفیعی پورفود کورت جم سنتر 

تهرانتهران221107365نیاوران خیابان جماران مجتمع جم سنتر طبقه دومرستورانسپیده رفیعی پورفود کورت جم سنتر 

تهرانتهران221107365نیاوران خیابان جماران مجتمع جم سنتر طبقه دومرستورانسپیده رفیعی پورفود کورت جم سنتر 

تهرانتهران221107365نیاوران خیابان جماران مجتمع جم سنتر طبقه دومرستورانسپیده رفیعی پورفود کورت جم سنتر 

تهرانتهران0216285300018 ساختمان مرکز فناوریهای هوشمند شهری2خیابان آیت اله سعیدی خیابان دستغیب کوچه دوسنگانی پالک رستورانمجید زنگوییکافه بروکر

تهرانتهران443636619محله شهران انتهای خیابان سیمون بلیوار ابتدای باکری جنوب خیابان وسکرستورانصادق فالحی گیالنرستوران نگین شهران

تهرانتهران6021888188838خیابان سنایی پالک رستورانامیر یاسر جوشک گرانیرستوران ریتون 

تهرانتهران26021228613848سید خندان خیابان شقاقی پالک رستورانکریم جاللیدیزی دیدار 

تهرانتهران26021228613848سید خندان خیابان شقاقی پالک رستورانکریم جاللیدیزی دیدار

تهرانتهران8262089565الهیه خیابان فرشته مجتمع سام سنتر طبقهرستورانامیر ماهوتفروشدیوان 

تهرانتهران8262089565الهیه خیابان فرشته مجتمع سام سنتر طبقهرستورانامیر ماهوتفروش و فرشاد ماهوتفروشدیوان 

تهرانتهران8262089565الهیه خیابان فرشته مجتمع سام سنتر طبقهرستورانامیر ماهوتفروش و فرشاد ماهوتفروشدیوان

تهرانتهران226213235اتوبان همت دریاچه خلیج فارس مجتمع باملند رستوران کوبابارستورانرعنا معاونیانکوبابا 

تهرانتهران257226213235خیابان آفریقا نبش گلخانه پالکرستورانامیر ماهوتفروش و تانیا گل کار و بهمن گل چینکوبابا 



تهرانتهران257226213235خیابان آفریقا نبش گلخانه پالکرستورانامیر ماهوتفروش و تانیا گل کار و بهمن گل چینکوبابا 

تهرانتهران257226213235خیابان آفریقا نبش گلخانه پالکرستورانامیر ماهوتفروش و تانیا گل کار و بهمن گل چینکوبابا 

تهرانتهران257226213235خیابان آفریقا نبش گلخانه پالکرستورانامیر ماهوتفروش و تانیا گل کار و بهمن گل چینکوبابا 

تهرانتهران257226213235خیابان آفریقا نبش گلخانه پالکرستورانامیر ماهوتفروش و تانیا گل کار و بهمن گل چینکوبابا 

تهرانتهران1624445013015محله پونک خیابان میرزا بابایی بین خیابان ستاری و سردارجنگل پالک رستورانمجید عربپیلوت

تهرانتهران1624445013015محله پونک خیابان میرزا بابایی بین خیابان ستاری و سردارجنگل پالک رستورانمجید عربپیلوت

تهرانتهران1624445013015محله پونک خیابان میرزا بابایی بین خیابان ستاری و سردارجنگل پالک رستورانمجید عربپیلوت

تهرانتهران1624445013015محله پونک خیابان میرزا بابایی بین خیابان ستاری و سردارجنگل پالک رستورانمجید عربپیلوت

تهرانتهران1624445013015محله پونک خیابان میرزا بابایی بین خیابان ستاری و سردارجنگل پالک رستورانمجید عربپیلوت

تهرانتهران1624445013015محله پونک خیابان میرزا بابایی بین خیابان ستاری و سردارجنگل پالک رستورانمجید عربپیلوت

تهرانتهران1624445013015محله پونک خیابان میرزا بابایی بین خیابان ستاری و سردارجنگل پالک رستورانمجید عربپیلوت

تهرانتهران1624445013015محله پونک خیابان میرزا بابایی بین خیابان ستاری و سردارجنگل پالک رستورانمجید عربپیلوت

تهرانتهران226213235اتوبان همت دریاچه خلیج فارس مجتمع باملند رستوران کوبابارستورانرعنا معاونیانکوبابا 

تهرانتهران226213235اتوبان همت دریاچه خلیج فارس مجتمع باملند رستوران کوبابارستورانرعنا معاونیانکوبابا 

تهرانتهران24021860707148خیابان ایرانشهر بعد از پارک هنرمندان خیابان اراک پالک رستورانمریم فتاحیرستوران می الکوی

تهرانتهران9021220720538 برج عرفان طبقه 17سعادت آباد خیابان بخشایش کوچه رستورانحمیدرضا شاکریرستوران تهران بین 

تهرانتهران9021220720538 برج عرفان طبقه 17سعادت آباد خیابان بخشایش کوچه رستورانحمیدرضا شاکریرستوران تهران بین 

تهرانتهران4423832913/5صادقیه ستارخان روبه روی خیابان هشتمرستورانامین خزاییکافی شاپ دیو پالس 

مالردتهران0216540063418خیابان دهقانپور جنب فضای سبز تهیه غذای فضای سبزرستورانقربان شاه پروریتهیه غدای فضای سبز

تهرانتهران48440537369فردوس شرق بین قبادی و ولیعصر پالک رستورانعرفان یونسیآشکده جنوب 

تهرانتهران414440739809مرزداران نبش ابراهیمی نبش بستنی سیب رستوراننیما رزاقی پورکافه ققنوس

تهرانتهران410449510559فردوس شرق نبش ابراهیمی جنوبی پالک رستورانامیرمحمد شرفاییفست و فود پالکارت

ورامینتهران8436354729 خرداد جنب قنادی بلوط ساختمان المهدی پالک15خیابان رستورانامیرامینیکبابی لقمه پیچ

تهرانتهران47445114539تهرانسر شرقی خیابان الله پالک رستورانمیثم عیسی زادهفست فود بریانکده آتیشه

تهرانتهران380212263624410خیابان دولت بین شریعتی و سه راه نشاط کوی عراقی پالک رستوراننفیسه عافیدیاتی

تهرانتهران11227135074/5تجریش کوچه امام زاده پالک رستورانحسن گالبی اناریرستوران صالحیه 

پاکدشتتهران122360434319پاکدشت بلوار امام رضا جنب بانک مسکن پالک رستورانسید احمد افضلیکبابی بناب آذربایجان

تهرانتهران2630916114طبقه دوم-مجتمع میالن- بعداز میدان الف- خیابان مقدس اردبیلیرستورانالله شفیع زادهرستوران روکا

تهرانتهران2630916114خیابان مقدس اردبیلی، بعداز میدان الف، مجتمع میالن، طبقه دومرستورانالله شفیع زادهرستوران روکا

تهرانتهران2630916114خیابان مقدس اردبیلی، بعداز میدان الف، مجتمع میالن، طبقه دومرستورانالله شفیع زادهرستوران روکا

تهرانتهران2630916114خیابان مقدس اردبیلی، بعداز میدان الف، مجتمع میالن، طبقه دومرستورانالله شفیع زادهرستوران روکا

تهرانتهران30144609989جنت آباد پاساژ سمرقند پالک رستورانیوسف گل صنم لورستوران پاستا لند 

تهرانتهران8821985513 بازارچه شهرداری9 ناحیه9تهران شیخ بهایی جنوبی شهرک والفجر خیابان دهم جنب شهرداری منطقهرستورانهومن صلواتی شیرعلی زاده کترینگ پاتیل 

تهرانتهران28770798005قنات کوثر شهرک امید تجاری رستورانفرهاد ولدخانیکافه آرمادیلو



تهرانتهران270218855207210 یوسف آباد پالک 18خیابان رستورانمحمدرضا هادی زادهرستوران کبابچی

تهرانتهران270218855207210 یوسف آباد پالک 18خیابان رستورانمحمدرضا هادی زادهرستوران کبابچی

تهرانتهران270218855207210 یوسف آباد پالک 18خیابان رستورانمحمدرضا هادی زادهرستوران کبابچی

تهرانتهران110212200474510خیابان فرشته خیابان شبدیز نبش کوچه امامی پالک رستورانمحمدرضا هادی زادهرستوران کبابچی

تهرانتهران110212200474510خیابان فرشته خیابان شبدیز نبش کوچه امامی پالک رستورانمحمدرضا هادی زادهرستوران کبابچی

تهرانتهران110212200474510خیابان فرشته خیابان شبدیز نبش کوچه امانی پالک رستورانمحمدرضا هادی زادهرستوران کبابچی

تهرانتهران110212200454710خیابان فرشته خیابان شبدیز نبش کوچه امامی پالک رستورانمحمدرضا هادی زادهرستوران کبابچی

تهرانتهران110212200454710خیابان فرشته خیابات شبدیز نبش  کوچه امامی پالک رستورانمحمدرضا هادی زادهرستوران کبابچی

تهرانتهران1690212613090610بلوار سباری مجتمع عرش آجودانیه طبقه دوم واحد رستورانمحمدرضا هادی زادهرستوران کبابچی

تهرانتهران1690212613090610بلوار سباری مجتمع عرش آجودانیه طبقه دوم واحد رستورانمحمدرضا هادی زادهرستوران کبابچی

تهرانتهران1690212613090610بلوار سباری مجتمع عرش آجودانیه طبقه دوم واحد رستورانمحمد رضا هادی زادهرستوران کبابچی

تهرانتهران330214467410010اکباتان خیابات ریاحی روبروی تره بار ریاحی پالک رستورانمحمدرضا هادی زادهرستوران کبابچی

تهرانتهران3302124467410010اکباتان خیابان ریاحی روبروی تره بار ریاحی پالک رستورانمحمدرضا هادی زادهرستوران کبابچی

تهرانتهران330214467410010اکباتان خیابان ریاحی روبروی تره بار ریاحی پالک رستورانمحمدرضا هادی زادهرستوران کبابچی

تهرانتهران330214467410010اکباتان خیابان ریاحی روبروی تره بار ریاحی پالک رستورانمحمدرضا هادی زادهرستوران کبابچی

تهرانتهران330214467410010اکباتان خیابان ریاحی روبروی تره بار ریاحی پالک رستورانمحمدرضا هادی زادهرستوران کبابچی

تهرانتهران330214467410010اکباتان خیابان ریاحی روبروی تره بار ریاحی پالکرستورانمحمدرضا هادی زادهرستوران کبابچی

تهرانتهران8821985513 بازارچه شهرداری9 ناحیه9تهران شیخ بهایی جنوبی شهرک والفجر خیابان دهم جنب شهرداری منطقهرستورانهومن صلواتی شیرعلی زاده کترینگ پاتیل 

تهرانتهران8821985513 بازارچه شهرداری9 ناحیه9تهران شیخ بهایی جنوبی شهرک والفجر خیابان دهم جنب شهرداری منطقهرستورانهومن صلواتی شیرعلی زاده کترینگ پاتیل 

تهرانتهران139880594369خیابان مالصدرا خیابان شیراز شمالی پالک رستورانغفور محمدى دوکشساندویچ ویژه اژدها

تهرانتهران139325260119خیابان مالصدرا خیابان شیراز شمالی پالک رستورانغفور محمدی دوکشساندویچ ویژه اژدها

تهرانتهران4114427728320جالل آل احمد غرب نرسیده به اشرفی اصفهانی پالک رستوراندفاری

تهرانتهران524435602015محله شهران خیابان دوم شهران خیابان یکم ساختمان بانک ملت پالک رستورانفرشید اسماعیل شهاب پور حسنی نیا تیک20رستوران 

تهرانتهران250214433397520شهران فلکه سوم خیابان مهران جنب تاالر تخت جمشید پالک رستورانرستوران باع ونوس

لواسانتهران2282653228227 جاده فشم باغ رستوران پارمیس پالک 1کیلومتر رستورانعباسعلی مرتضی نجاریانرستوران شبدیز 

تهرانتهران528803435513ونک مالصدرا شیخ بهایی شمالی مرکز خرید سئول پالک رستورانعلی رضا رحیم پورخانه کباب

تهرانتهران528803435513ونک مالصدرا شیخ بهایی شمالی مرکز خرید سئول پالک رستورانعلی رضا رحیم پورخانه کباب

تهرانتهران528803435513ونک مالصدرا شیخ بهایی شمالی مرکز خرید سئول پالک رستورانعلی رضا رحیم پورخانه کباب

تهرانتهران4240218890576315تهران خیابان مطهری نبش الرستان پالک رستورانحسن کارگزارچلوکبابی منصور

تهرانتهران221107365نیاوران خیابان جماران مجتمع جم سنتر طبقه دومرستورانسپیده رفیعی پورباشگاه جم سنتر 

تهرانتهران262120895الهیه فرشته مجتمع سام سنتر طبقه همکفرستورانرامین وارستهتومو فرشته

تهرانتهران262120895الهیه فرشته مجتمع سام سنتر طبقه همکفرستورانرامین وارستهتومو فرشته

تهرانتهران262120895الهیه فرشته مجتمع سام سنتر طبقه همکفرستورانرامین وارستهتومو فرشته

تهرانتهران262120895الهیه فرشته مجتمع سام سنتر طبقه همکفرستورانرامین وارستهتومو فرشته



تهرانتهران262120895الهیه فرشته مجتمع سام سنتر طبقه همکفرستورانرامین وارستهتومو فرشته

تهرانتهران262120895الهیه فرشته مجتمع سام سنتر طبقه همکفرستورانرامین وارستهتومو فرشته

تهرانتهران262089565خیابان فرشته مجتمع سام سنتر طبقه هشتمرستورانرستوران گریل گالریرستوران گریل گالری

تهرانتهران34300004210 طبقه منفی 434بلوار میرداماد غربی پاساژ کیش پالک رستورانسمیه رضابنده لوکترینگ کیبو

تهرانتهران232772288239خیابان هنگام میدان الغدیر پالک رستورانمرتضی قربان پوردادلی

تهرانتهران232772288239خیابان هنگام میدان الغدیر پالک رستورانمرتضی قربان پوردادلی

تهرانتهران4738803041518 پالک 55خیابان سید جمال الدین اسد آبادی یوسف آباد باالتر از خیابان رستورانسیدآرش ابوالقاسمی رضا صابری فردهیوا کباب

تهرانتهران152219136713ازگل خیابان نوبهار جنوبی نبش گلستان شرقی پالک سفره خانهعلیرضا ازگلیسفره خانه شب زدگان

تهرانتهران18158800700310محله امیر آباد شمالی روبروی بیمارستان قلب پالک سفره خانهفرهاد محبوبی رادسفره خونه آلما

تهرانتهران8603074310 سفره خانه کوچه باغ2سهروردی شمالی بعد از مطهری کوچه باغ پالکسفره خانهرحمت اصالنی میمندیسفره خانه کوچه باغ

تهرانتهران582206841313سعادت آباد چهارراه سرو  ضلع جنوب غربی پالک طباخیسید سعید امانیطباخی کاج سعادت آباد 

تهرانتهران2197734784812 و بلوار پالک 131 شرقی بین 182تهرانپارس پایین تر از میدان پروین خیابان طباخیسمیه صفامنشطباخی شاهگوش

تهرانتهران2018855603510خیابان مطهری تقاطع میرزای شیرازی پالک طباخیارشیا علی نقی زادهطباخی کلپچ

تهرانتهران2010218855603510خیابان مطهری تقاطع میرزای شیرازی پالک طباخیارشیا علی نقی زادهطباخی کلپچ

تهرانتهران582206841313سعادت آبادچهارراه سرو ضلع جنوب غربی پالک طباخیطباخی کاج

تهرانتهران582206841313سعادت آباد چهارراه سرو ضلع جنوب غربی پالک طباخیطباخی کاج

تهرانتهران8804507010 جنب بانک ملی4انتهای خ ونک سه راه سئول پ فست فودامیرحسین ونکیبن برگر

تهرانتهران8804507010 جنب بانک ملی4انتهای خ ونک سه راه سئول پ فست فودامیرحسین ونکیبن برگر

تهرانتهران8192656939510لواسان بلوار امام خمینی نرسیده به میدان امام خمینی پالک فست فودنیما احمدیرستوران پرسه

تهرانتهران8192656939510لواسان بلوار امام خمینی نرسیده به میدان امام خمینی پالک فست فودنیما احمدیرستوران پرسه

لواسانتهران8192656939510لواسان بلوار امام خمینی نرسیده به میدان امام خمینی پالک فست فودنیما احمدیرستوران پرسه

تهرانتهران7708492313-021، جنب تاالر عطر یاس5 و 4تهرانپارس، خیابان استخر، بین بوستان فست فودمحمد جواد رحیمی نژادفست فود هانیل

تهرانتهران7708492313-021، جنب تاالر عطر یاس5 و 4تهرانپارس، خیابان استخر، بین بوستان فست فودنادر نجفیفست فود هانیل

تهرانتهران1148825570215محله گیشا بین خیابان هفتم و نهم پالک فست فودشیرین رمضان نژادفست فود شیال

تهرانتهران98887416815و8واحد1میردامادبازار بزرگ میرداماد طفست فودوحید شیرازیرستوران ایتالیا

تهرانتهران4588888075815خیابان میرداماد غربی جنب بازار بزرگ میرداماد پالک فست فودآرش گرجی فردفست فود سالی

تهرانتهران13222590648میرداماد میدان مادر خیابان شاه نظری پالک فست فودحسن برمخشادساندویچ آیدا

تهرانتهران9666857210نبوت آیت شمالی پاساژ امرالدستار طبقه سومفست فودقاسم دهقانیفود کورت امرالدستار

تهرانتهران27773691010 ممیز 46 پالک 111تهرانپارس فلکه اول خیابان گلبرگ نبش خیابان فست فودمرتضی قربانیژیکاسه تهرانپارس

ورامینتهران3626427813/5ورامین خیابان شهید شیرازی منطقه روغن کشی روبرو دبیرستان امیرکبیرفست فودروح اهلل اصالن پورساندویچی پسر خوب

قرچکتهران32361499924/5قرچک خیابان محمدآباد جنب مهدیه فست فودمحسن عباسی سرابستانیفست و فود توپولی 

تهرانتهران75888880189میرداماد بازاربزرگ میرداماد پالک فست فودآرمن حاتم قوپیان سردابفست و فود آرمنیا 

تهرانتهران228006534/5میدان باهنر نبش جبلی پالک یکفست فودامیرحسین یزدیفست و فود باماهاس 

تهرانتهران445820609تهرانسر بلوار الله نبش نفت شمالیفست فودفرهاد مصطفوی گوشچهفست و فود آرن



تهرانتهران4464760010عطاویچ.ساختمان سایه.71پالک .بلوار نفیسی. فاز یک. اکباتانفست فودبابک ساریخانیعطاویچ

تهرانتهران714464760010پالک .خ نفیسی.1فاز .شهرک اکباتانفست فودبابک ساریخانی خرمیعطاویچ

تهرانتهران4464760010عطاویچ.71پالک .بلوار نفیسی.فاز یک.شهرک اکباتانفست فودبابک ساریخانی خرمیعطاویچ

تهرانتهران714464760010پالک .خ نفیسی.فاز یک.شهرک اکباتان.تهرانفست فودبابک ساریخانی خرمیعطاویچ

تهرانتهران36/14474967910شهرک گلستان خیابان کاج نبش سروستان چهار پالک فست فودمهراد صفی لیان و اصغر صفی لیانعطاویچ شهرک راه آهن

تهرانتهران36/14474967910شهرک گلستان خیابان کاج نبش سروستان چهار پالک فست فودمهراد صفی لیان و اصغر صفی لیانعطاویچ شهرک راه آهن

تهرانتهران36/14474967910شهرک گلستان خیابان کاج نبش سروستان چهار پالک فست فودمهراد صفی لیان و اصغر صفی لیانعطاویچ شهرک راه آهن

تهرانتهران36/14474967910شهرک گلستان خیابان کاج نبش سروستان چهار پالک فست فودمهراد صفی لیان و اصغر صفی لیانعطاویچ شهرک راه آهن

تهرانتهران4474847010میدان دریاچه چیتگر بلوار جوزانی غربی مجتمع خلیج فارسفست فودمحمد رضا خزائی و عزیز جدیدی و محرم جدیدی قره قاسملوعطاویچ خلیج فارس

تهرانتهران4474847010میدان دریاچه چیتگر بلوار جوزانی غربی مجتمع خلیج فارسفست فودمحمد رضا خزائی و عزیز جدیدی و محرم جدیدی قره قاسملوعطاویچ خلیج فارس

تهرانتهران4472509810ضلع غربی دریاچه شهدای خلیج فارسفست فودمحمد رضا خزائی و عزیز جدیدی و محرم جدیدی قره قاسملوعطاویچ دریاچه

تهرانتهران714464760010پالک .خ نفیسی.1فاز .شهرک اکباتانفست فودبابک ساریخانی خرمیعطاویچ

تهرانتهران8857801010شهرک غرب خیابان درختی جنب پارک سپهرفست فودالهام سیف الهیعطاویچ

تهرانتهران14420424314 پالک 12مرزداران خیابان سرسبز جنوبی نبش گلدیس فست فودنیما سلیقهپیتزا کایزن

تهرانتهران14420424314 پالک 12بلوار مرزداران خیابان سرسبز جنوبی نبش گلدیس فست فودنیما سلیقهپیتزا کایزن

تهرانتهران14420424314 پالک 12بلوار مرزداران خیابان سرسبز جنوبی نبش گلدیس فست فودنیما سلیقهپیتزا کایزن

تهرانتهران34456925517تهرانسر بلوار اصلی فلکه اصلی پاساژ الهام طبقه کافهمعصومه سربندی فراهانیکافی شاپ باران

تهرانتهران021886456968جردن خیابان ظفر نرسیده به ولیعصر برج ابن سینا طبقه همکفکافهپریسا هادی زاده هرندیکافه ویسپو

تهرانتهران021446590838شهرک اکباتان خیابان ورزش کافه کاراملکافهپیمان درخشانیکافه کارامل

تهرانتهران4667495748خیابان فردوسی شمالی کوچه ضرابی پالک کافهحمید وفاییکافه رومنس

تهرانتهران560774576449نارمک هفت حوض گلبرگ شرقی پالک کافهامیر محمدیامیر کافی

تهرانتهران560774576449نارمک هفت حوض گلبرگ شرقی پالک کافهامیر محمدىامیرکافی

بیرجندخراسان جنوبی3245056710 ساختمان رستوران52خیابان مدرس کوچهرستورانعلیرضا حکمت زادهرستوران پسران کریم

مشهدخراسان رضوی13761233610بلوار خیام نبش چهارراه دوم کوچه رستورانامیرعلی کریمیرستوران باغ زیتون

مشهدخراسان رضوی253762138210 پالک 3 ممیز 10 خیابان 10بلوار سجاد بهارستان رستورانامیرعلی  کریمی2رستوران باغ زیتون 

مشهدخراسان رضوی3432403010 مجتمع پذیرایی مهرگان11شاندیز بلوار امام رضا خیابان امام رضا رستورانمجتبی نصیری تبریزیقصرمهرگان

دزفولخوزستان4226122313جاده ساحلی نبش کوچه دزفولی رستوران فرحزادرستورانهادی کسائی فررستوران فرحزاد

امیدیهخوزستان526235068جنب پارک کوهستان رستوران شهر آفتابرستورانعبدالخالق شریفیرستوران شهر آفتاب

اهوازخوزستان3372644410پردیس بلوار گلشن روبروی پارکرستورانصغری بامیریرستوران بابارضا

اهوازخوزستان83061333580058گلستان خیابان فروردین بین آبان و آذر پالک رستورانمحمد غریبوند نوترکیران تیارا .رستو

اهوازخوزستان83061333580058گلستان خیابان فروردین بین آبان و آذر پالک رستورانمحمد غریبوند نوترکیرستوران تیارا 

اهوازخوزستان83061333580058گلستان خیابان فروردین بین آبان و آذر پالک رستورانمحمد غریبوند نوترکیرستوران تیارا

اهوازخوزستان83061333580058گلستان خیابان فروردین بین آبان و آذر پالک رستورانمحمد غریبوند نوترکیرستوران تیارا 

دزفولخوزستان0614222385015خیابان منتظری نبش کوچه کالنتریانبین میدان مثلث و پل قدیم جنب بانک رفاهرستورانمحمد مسعود توتونچیرستوران ملل



دزفولخوزستان0614225475015خیابان شریعتی پارکینگ طبقاتی شریعتی طبقه فوقانیرستورانباغ  فالحت 

بندرماهشهرخوزستان061523222119-رستوران و تاالر پذیرایی دا - ابتدای خیابان آزادی رستورانکریم قنواتی رستوران دا

بندرماهشهرخوزستان061523222119رستوران و تاالر پذیرایی دا- ابتدای خیابان آزادی رستورانکریم قنواتی رستوران دا

بندرماهشهرخوزستان061523222119رستوران و تاالر پذیرایی دا- ابتدای خیابان آزادی رستورانکریم قنواتی رستوران دا

بندرماهشهرخوزستان061523222119رستوران و تاالر پذیرایی دا- ابتدای خیابان آزادی رستورانکریم قنواتی رستوران دا

بندرماهشهرخوزستان061523222119-رستوران و تاالر پذیرایی دا - ابتدای خیابان آزادی رستورانکریم قنواتی رستوران دا

بندرماهشهرخوزستان061523222119-رستوران و تاالر پذیرایی دا - ابتدای خیابان آزادی رستورانکریم قنواتی رستوران دا

بندرماهشهرخوزستان061523438828خ فرهنگسرا-ناحیه صنعتیرستورانعلی هشوشیانکافه رستوران لئون

اهوازخوزستان3337241910 شرقی بین مارون و کرخه13کیانپارس خیابان رستورانمهدی حمیداویرستوران فست فود الجورد

اهوازخوزستان3337241910 شرقی بین مارون و کرخه13کیانپارس خیابان رستورانرستوران الجورد

دزفولخوزستان424262265خ خبرنگار-خرداد15بلوارسفره خانهمحمدرضا عبدی دزفولیسفره خانه شوادون

اهوازخوزستان513372208819امانیه میدان راه آهن پالک طباخیمدینه خلیلیطباخی خان سرا

دزفولخوزستان4253745610خیابان شریعتی نبش فداییان اسالمفست فوداحسان گلچینفست فود لیمو

دزفولخوزستان4253155710خیابان شریعتی نبش فداییان اسالمفست فوداحسان گلچینفست فود لیمو

دزفولخوزستان4253745610خیابان شریعتی نبش فداییان اسالمفست فوداحسان گلچینفست فود لیمو

دزفولخوزستان4253155710خیابان شریعتی نبش فداییان اسالمفست فوداحسان گلچینفست فود لیمو

دزفولخوزستان4253155710خیابان شریعتی نبش فداییان اسالمفست فوداحسان گلچینفست فود لیمو 

بهبهان خوزستان061528310209جاده سیمان چهارراه ولیعصر ساندویچ نارسیسفست فودمالک داناییفست فود نارسیس

دزفولخوزستان0614223664310خیابان شریعتی تقاطع آفرینیش جنب بانک کشاورزیفست فودمیثم محمد زادهفست فود لحظه ها

دزفولخوزستان061425526889بلوار پیام آوران نبش مالصدرا دور میدان ناهیدی فست فود آالفست فودفست فود آال 

بندرماهشهرخوزستان523784559/5جنب بانک پاسارگاد-ناحیه صنعتیفست فودپدرام کجباف واالخانه سخاری

بندرماهشهرخوزستان523784559/5جنب بانک پاسارگاد-ناحیه صنعتیفست فودپدرام کجباف واال خانه سوخاری

بندرماهشهرخوزستان523784559/5جنب بانک پاسارگاد-ناحیه صنعتیفست فودپدرام کجباف واال خانه سوخاری

اهوازخوزستان339255485 شرقی بین مارال وساحلی13خ-کیانپارسفست فودیاسین احمدیفست فود بیگ برگر

زاهدانسیستان و بلوچستان13332130709و 11خیابان امیرالمومنین حد فاصل رستورانحسن نیکرومجموعه باغ شازده

زاهدانسیستان و بلوچستان22332169875بلوار فرودگاه ضلع شرقی میدان سرداران شهید پالک رستورانروح اله عباسیانایلیا

شیرازفارس367040758دوکوهک مجتمع پدیده صوفیرستورانسروش دوستیپدیده صوفی

شیرازفارس367040758دوکوهک مجتمع پدیده صوفیرستورانسروش دوستیپدیده صوفی

شیرازفارس3673071717سیدان کهکران مجتمع گردشگری دامانرستورانمهوش اسفندیاریمجتمع گردشگری دامان

شیرازفارس367040758دوکوهک مجتمع پدیده صوفیرستورانسروش دوستیپدیده صوفی

شیرازفارس367040758دوکوهک مجتمع پدیده صوفیرستورانسروش دوستیپدیده صوفی

شیرازفارس367040758دوکوهک مجتمع پدیده صوفیرستورانسروش دوستیپدیده صوفی

شیرازفارس367040758دوکوهک مجتمع پدیده صوفیرستورانسروش دوستیپدیده صوفی

شیرازفارس367040758دوکوهک مجتمع پدیده صوفیرستورانسروش دوستیپدیده صوفی



المردفارس5275652913اتوبان المرد مهر محله قلعه مظفر پایینرستورانحمیدرضا غالم زادهدهکده سنتی مظفر بزرگ

المردفارس5272814110بلوار ولیعصر خیابان بیمارستان ولیعصررستورانسمیره خوشرورستوران و مجموعه سنتی صوفی

شیرازفارس071363281218 و سجادیه قبل از آتش نشانی42فرهنگ شهر حد فاصل کوچه رستورانیحیی بذرافشانکافه رستوران جووتی

شیرازفارس363281218 و سجادیه قبل از آتش نشانی42فرهنگ شهر حدفاصل کوچه رستورانیحیی بذرافشانکافه رستوران جووتی

شیرازفارس363281218 و سجادیه قبل از آتش نشانی42فرهنگ شهر حدفاصل کوچه رستورانیحیی بذرافشانکافه رستوران جووتی

شیرازفارس07136223404610بلوار میرزای شیرازی بعد از خیابان حکمت کافه رستوران الپاسورستورانمحمد امین عابدیکافه رستوران الپاسو 

شیرازفارس0713623404610بلوار میرزای شیرازی بعد از خیابان حکمت کافه رستوران الپاسورستورانمحمد امین عابدیکافه رستوران الپاسو 

شیرازفارس3627412810-071خیابان ستارخان ساختمان رستوران صوفیرستوراناکبر زمان ثانیرستوران صوفی

شیرازفارس0713625555111 تهیه غذای نمونه فرهنگ شهر50 و 48فرهنگ شهر حد فاصل کوچه  رستورانتهیه غذای نمونه فرهنگ شهر 

شیرازفارس183648404515غفیف اباد روبروی کوچه رستورانحسین قنبریرستوران لوتینو

شیرازفارس183648404515عفیف آباد روبروی کوچه رستورانحسین قنبریرستوران لوتینو

شیرازفارس183648404515عفیف اباد روبروی کوچه رستورانحسین قنبریرستوران لوتینو

مرودشتفارس433344448 بهمن سمت چپ نرسیده به چهارراه اول22مرودشت خیابان فست فودمحمدرضا زارعفست فود پیتزا پیتزا

نی ریزفارس071538319358خیابان طالقانی حد فاضل خیابان بهداشت و میدان فلسطینفست فودفست فود نارمیال

نی ریزفارس071538319358خیابان طالقانی حد فاصل خیابان بهداشت و میدان فلسطینفست فودفست فود نارمیال

نی ریزفارس0715384102010خیابان طالقانی جنب مخابراتفست فودفست فود خانه کنتاکی پدر خوب

الرفارس5272354310 معصوم14بهمن خیابان 22المرد خیابان کافهمرتضی صفریکافه پیانو

قزوینقزوین28333208218مالصدرا روبروی اندیشه رستورانقاسم افشار تبارکافه رستوران مان

قزوینقزوین336899798انتهای فردوسی شمالی جنب کارخانه یخ طهماسبی روبروی پمپ بنزینرستورانمهناز مرادی سرنریرستوران ایزی دیزی 

قزوینقزوین028333589899روبروی پمپ بنزین مرکز خرید نارون طبقه اول (یخچال)خیابان دهخدا رستورانرستوران نمونه نارون 

قزوینقزوین0283332103013خیابان فلسطین حد فاصل چهارراه عمران جنب جهاد کشاورزیرستورانرستوران آرمانی

قمقم7115-32616070 زیرزمین مسجد امام حسین5بلوار امین کوی رستورانمحمدصادق مرادخانیغذاکده شایان

قمقم7115-32616070 زیرزمین مسجد امام حسین5بلوار امین کوی رستورانمحمدصادق مرادخانیغذاکده شایان

قمقم36223737جعفریه خیابان امام خمینی روبروی مخابراترستورانمریم وفاییرستوران آل یاسین

قمقم362232337جعفریه خیابان آیت اله خامنه ای کبابی احسانرستورانمرتضی مراد بیگ لوکبابسرای احسان

قمقم0253128110ابتدای زنبیل آباد جنب فلکه مفتحرستورانعلی نوروزیفست فود کیپو

قمقم0253261620020متری صدوق میدان مفتح جنب گل کاج کافه رستوران من 45رستورانکافه رستوران من

قمقم120253355269610پالک 52بلوار امین خیابان مصلینبش کوچه رستورانمحمد رضایی انالوجهتهیه غذای تیتو

قمقم37169343510253293869810 کدپستی 23متری صدوقینبش کوچه 45رستورانرستوران هشت بهشت

قمقم180253285454510 و 16بین کوچه . آوینی جنوبی. شهرک قدسرستورانکترینگ مدیران 

قمقم180253285454510 و 16بین کوچه . آوینی جنوبی. شهرک قدسرستورانکترینگ مدیران 

قمقم180253285454510و16شهرک قدس خیابان اوینی بین کوچه رستورانکترینگ مدیران 

قمقم22378300018 و  20متری هنرستان بین کوچه های  30فست فودسید مهدی موسویپیتزا مومومز

قمقم366373028میدان سعیدی جنب مجتمع تجاری سیرنگفست فودناصر ذوالفقاریبرگر زغالی و ساندویچ ویژه پونه



قمقم25329077008 و 23بلوار امین بین کوچه فست فودسید محمود رضویفست فود شمشاد

قمقم383773554610صفاییه ابتدای کوی فست فودمهدی ایرانیفست فود فالویچ بیست

قمقم3721111713 پیتزا چترا44 و 42خیابان شهید دل آذر بین کوچه فست فوداحمد آمره بزچلوییپیتزا چترا

قمقم0253776131315 کافه یوشیتا4 مجتمع شهر طبقه 16بلوار امین نبش کوچه کافهمحمدتقی موحدیکافه یوشیتا

قمقم3083240137815خیابان ساالریه کوچه ژاله پالک کافهحسین اروجلوکافه ژیهات

قمقم025329315135بلوار شهید صدوقی فلکه شعیب کافی شاپ بارونکافهکافی شاپ بارون

کرمانکرمان123312911415کوچه - خیابان انقالب رستوراندانیال جعفری رادرستوران سنتی حیاط خلوت

ماهانکرمان3377898427-034کرمان ، ماهان ، خیابان مدرس ، چهارراه اول سمت چپ ، خیابان کشاورزی ، درب دوم ، خانه باغ راسپیناسفره خانهعلی صابر ماهانیخانه مسافر راسپینا

کرمانشاهکرمانشاه0833727151717خیابان مدرس نرسیده به میدان شهرداری جنب بانک صادراترستورانسعید تشیعیکافه رستوران یاس

یاسوجکهگیلویه و بویراحمد333433708شصت متری بلوار امام خمینی ساختمان کاج پیتزا سارایفست فودامید بخردمنشپیتزا سارای

یاسوجکهگیلویه و بویراحمد3333974610متری امام خمینی نرسیده به چهارره عالیوند 60فست فودسامان عبدالمجیدیپیتزا آلما

یاسوجکهگیلویه و بویراحمد3333974610متری امام خمینی نرسیده به چهارره عالیوند 60فست فودسامان عبدالمجیدیپیتزا آلما

گچساران کهگیلویه و بویراحمد0743222817010فلکه امام جنب بانک ملیکافهعبدالخالق یعقوبیانکافی شاپ شانار

مینودشتگلستان352291545کمربندی روبروی میدان بار جنب ایران خودرورستورانهادی سلمانیرستوران جوجه ایرونی

علی آباد کتولگلستان0173622557910خیابان امام رضا روبرو بانک تجارت مرکزیرستورانمحمدرضا میرزائیرستوران حاج علی

گرگانگلستان324263317بلوار کمر بندی قبل از میدان مفتح واحد اکبر جوجه گرگانرستورانرستورانهای زنجیره ای اکبر جوجهرستورانهای اکبرجوجه

بندر ترکمنگلستان3443208310 جنب بانک مرکزی26خیابان آزادی رستورانمهران قنبریرستوران شمال 

گالیکشگلستان0173222414110 آذر هایپر کباب تیکا5سرخواجه ابتدای خیابان رستورانمحبوبه ملک شاهدهیهایپر کباب تیکا 

گنبد کاووسگلستان332230535خیابان امام جنوبی روبه روی ساختمان سینما ایرانفست فودعبدالخلیل چوپانیپیتزا الوینو

آق قالگلستان522887510-0173روبه روی دکه راهنمایی رانندگی-جنب میدان وحدت-آق قالفست فودامام محمد نظریپیتزا اسالم

گرگانگلستان0173252200018 رستوران و فست فود باباطاهر85/1بلوار ناهارخوران نبش عدالت فست فودحسین قاسمیفست فود بابا طاهر

رشتگیالن3360767718 متری کریم پور18بلوار امام جنب رستورانحسین آزمونپلو کبابی شمال

رشتگیالن013321357009خیابان تختی خیابان عاطفی نبش کوچه متحدینرستوراننیما حیدرنژادرستوران همای من

رشتگیالن0103333214710بلوار منظریه رستوران تکرستوراناسفندیار وحدانیرستوران تک

رشتگیالن013335861578بلوار شمسی پور جنب آموزشگاه زبان رستوران بطیرستورانفرزاد بطیکبابی بطی 

رشتگیالن013335861578بلوار شمسی پور جنب آموزشگاه زبان رستوران بطیرستورانفرزاد بطیکبابی بطی 

بندرانزلیگیالن0134344500512بندرانزلی، ساحل قو، بلوار اطبا، روبه روی هتل دلفینرستورانمحمدرضا رسولی نیکخواهرستوران دلفین پالس

بندرانزلیگیالن013434400012بندرانزلی، ساحل قو، بلوار اطبا، مجموعه گردشگری هتل دلفینرستوراناحمد عابدیرستوران هتل دلفین

بندرانزلیگیالن013434400012بندرانزلی، ساحل قو، بلوار اطبا، مجموعه گردشگری هتل دلفینرستوراناحمد عابدیرستوران هتل دلفین

بندرانزلیگیالن013434400012بندرانزلی، ساحل قو، بلوار اطبا، مجموعه گردشگری هتل دلفینرستوراناحمد عابدیرستوران هتل دلفین

رشتگیالن013321316815رشت، میدان قلی پور، به سمت خمسه بازار، بال پاچینیرستورانمهسا ابراهیمیبال پاچینی

رشتگیالن443377418214محله گلسار خیابان استاد معین روبروی کوچه نبوت رستوراناشکان بهبود آهنیرستوران سینگو

رشتگیالن1803378084413محله گلسار بلوار گیالن نبش خیابان رستورانعلی سیدی پورشهر سوخاری

رشتگیالن60133496010 برج تندیس طبقه 179رشت گلسار بلوار گیالن خیابان رستورانصابرآذرگونرستوران وحید



رشتگیالن680133361012010 خرداد پالک 15رشت خیابان امام خیابان رستورانحبیب انصارنیاچلو شیش

رشتگیالن013321357009خیابان تختی خیابان عاطفی نبش کوچه متحدینرستورانرستوران همای من

بندرانزلیگیالن0134452528514خیابان مطهری ولی آباد روبروی ساختمان مخابراترستورانرستوران ایتالیایی راکون

بندرانزلیگیالن0134452528514خیابان مطهری ولی آباد روبروی ساختمان مخابراترستورانرستوران ایتالیایی راکون

رشتگیالن60133496010 برج تندیس طبقه 179رشت گلسار بلوار گیالن خیابان رستورانصابرآذرگونرستوران وحید

رشتگیالن60133496010 برج تندیس طبقه 179رشت گلسار بلوار گیالن خیابان رستورانصابر آذرگونرستوران وحید

بندرانزلیگیالن0134445066110بندرانزلی فاز تجارت و گردشگری روبروی مرکز خرید کاسپین رستوران ساحلی هیرادرستورانسیداصغر هاشمی سید کالئیهیراد گستر کاسپین منطقه آزاد انزلی

بندرانزلیگیالن0134445066110فاز تجارت و گردشگری روبروی مرکز خرید کاسپین رستوران ساحلی هیرادرستورانسیداصغر هاشمی سید کالئیهیراد گستر کاسپین منطقه آزاد انزلی

بندرانزلیگیالن0134445066110فازتجارت و گردشگری روبروی مرکزخرید کاسپین رستوران ساحلی هیرادرستورانهیراد گستر کاسپین منطقه آزاد انزلی

رودسرگیالن0134262727410میدان شهرداری مجتمع تجاری تفریحی کامکاررستورانرستوران و چلو کبابی کامکار 

بندرانزلیگیالن0134455107010بندرانزلی خیابان پاسداران جنب پارک بادیرستورانمیالد پورسعادترستوران ساحلی صدف

رشتگیالن1800133378088413گلسار بلوار گیالن جنب خیابان رستورانشهر سوخاری

رشتگیالن1800133378088413گلسار بلوار گیالن جنب خیابان رستورانشهر سوخاری

رشتگیالن1800133378088413گلسار بلوار گیالن جنب خیابان رستورانشهر سوخاری 

رشتگیالن63211357114 پالک 83چهارراه گلسار خیابان طباخیرامتین رادمنش گیالنیطباخی هزاردستان

رشتگیالن0133358002510گیالن رشت میدان جهاد خیابان رشتیان پیتزا حاتمفست فودحسین سرویرستوران و فست فود حاتم

رشتگیالن0133358002510گیالن رشت میدان جهاد خیابان رشتیان پیتزا حاتمفست فودحسین سرویرستوران و فست فود حاتم

رشتگیالن0133358002510رشت میدان جهاد خیابان رشتیان پیتزا حاتمفست فودحسین سرویستوران و فست فود حاتم

رشتگیالن0133358002510رشت میدان جهاد خیابان رشتیان پیتزا حاتمفست فودحسین سرویرستوران و فست فود حاتم

رشتگیالن0133358002510رشت میدان جهاد خیابان رشتیان پیتزا حاتمفست فودحسین سرویرستوران و فست فود حاتم

الهیجانگیالن0134234403010الهیجان بلوار امام رضا  پیتزا پیتزافست فودپوریا فالح ابراهیمی بازقلعهپیتزا پیتزا 

املشگیالن427455385میان محله خیابان شهید مفتح جنب ساختمان مسجد روستاکافهمصطفی باباییسرای سنتی آراس

بندرانزلیگیالن0134493014بندرانزلی، خیابان میرزاکوچک خان، فروشگاه بوکا، طبقه دومکافهمیر نوید اسبالنیکافه کتاب

رودسرگیالن013416135459 تن بعد از پل روبروی نانوایی سنگک سمت چپ خیابان72میدان شهرداری خیابان کافههادی ربیعیکافه کاپوچینو و کافه گیم

بندرانزلیگیالن0134443788110بندرانزلی غازیان میدان گاز ساختمان پالزا کافه رولتکافهسینا کوچکیکافه رولت

الهیجانگیالن0134242145910شیخانبر بلوار امام رضا جنب ماشین سازی امیدکافهمهدی حسن پورکافه پاییز

بندرانزلیگیالن0134442323320خیابان مطهری جنب عکاسی آفتاب طبقه همکفکافهامیر محمد دهچائیکافه بازی آژاکس

رشتگیالن0133378012110 طبقه اول192رشت، گلسار بلوار گیالن نبش خیابان کافههوشنگ ثاقبیکافه پنج

بندرانزلیگیالن0134443788110بندرانزلی غازیان میدان گاز ساختمان پالزاکافهسینا کوچکیکافه رولت

الیگودرزلرستان4333355015میدان آزادی جنب بانک ملیرستوراناحمد ترابیرستوران آزادی

الیگودرزلرستان14333984020بلوار دانشگاه نبش نیکان رستورانمجید سمیعیرستوران بختیاری 

خرم آبادلرستان332120205خیابان انقالب مجتمع بعثت مالرستورانمحمدکاظم مرادی فرد و علی کولیوندرستوران آویشن 

الیگودرزلرستان0664332946610خیابان ولیعصر شمالی روبروی پاساژ تخت جمشیدرستورانمهدی مدنیکبابی گلپایگانی 

ازنالرستان066434249589میدان امام حسینرستورانرستوران زیتون طالیی



خرم آبادلرستان332277595خیابان انقالب مجتمع تجاری بعثت مال طبقه همکففست فودعلی کولیوندمجتمع بعثت مال 

ازنالرستان066434257808پاساژ نعمتی کافه کتاب ماناکافهبهزاد پری زادکافه کتاب مانا 

آملمازندران441553548 رستوران خونه16 و 14خیابان طالقانی بین اباذر رستورانکاظم حسن زادهآشپزخانه مرکزی خونه

ساریمازندران3388586010سورک چهارراه آزادگان انتهای بلوار آزادگانرستورانمحمد تقی خورشیدیدیزی سرای خان دایی

فریدونکنارمازندران13566968612خیابان شهدا جنب شهدای رستورانمحمود فیاض منشرستوران ستاره شهر

قائم شهرمازندران011422467098کمربندی غربی بعد از فروشگاه آرینرستورانفریدون کلبادی نژادرستوران اکبر جوجه 

بابلسرمازندران3527624115روبروی شهرک دریا بعد از فروشگاه کتان تافته فست فود سیبوفست فودحامد گلباغیرستوران و فست فود سیبو

ساریمازندران13332253810خیابان فرهنگ روبروی آموزش و پروش ناحیه فست فودسید محمود خداییپیتزا پذیرا 

ساریمازندران0113388663810بلوار امام رضا روبروی مرکز بهداشتفست فودمحسن قادی سورکیفست فود محسن 

اراکمرکزی3223658813خیابان شریعتی حدفاصل میدان فرمانداری و راه آهنرستورانیاسر حقیقت پذیررستوران سیکاس

اراکمرکزی3402126913خیابان ملک بلوار قدوسیرستورانایمان رضا زادهدیزی فرمانیه

خمینمرکزی086463340307میدان مدرس نبش کوی گل افشانرستورانمهدی هاشمیرستوران چهل سی 

اراکمرکزی342214469خیابان شریعتی روبروی ساختمان پمپ بنزینرستورانشهرام دربندیجوجه تنوری کی وان

اراکمرکزی322666045ابتدا خیابان غفاری ابتدا خیابان اربعینرستورانعلی یساولی شراهیتهیه غذا زرین

اراکمرکزی322666045خیابان غفاری بعداز خیابان ولیعصر و اربعینرستورانعلی یساولی شراهیتهیه پزی زرین

اراکمرکزی322666045خیابان غفاری بعداز خیابان ولیعصر و اربعینرستورانعلی یساولی شراهیغذاپزی زرین

ساوهمرکزی4222259910خیابان فردوسی میدان شکوفه نبش کوچه استقالل شرقیرستورانعقیل تقوىکباب سرای گندم

ساوهمرکزی4242619710بخش ساوه میدان سرداران بلوار معصومهرستورانحبیب اله محلوجینهارخوران کشاورز

ساوهمرکزی4244342010جنب فرش فروشی25و23خیابان فردوسی بین کوچهرستورانآرمین لطفیغذای خوب حال خوب

خمینمرکزی4634001310ابتدا میدان مدرس قبل از میدان مدرسرستورانحسین سخاییرستوران اعتماد

ساوهمرکزی424272669بلوار سیدجمال الدین اسدابادی جنب ترمینال مسافربریرستورانیاسین مروتیرستوران نعنا

اراکمرکزی0863221877210خیابان امام خیابان حاج باشی جنب بانک رفاهرستورانیاسر سهرابیتهیه غذایی آشپز باشی

اراکمرکزی0863412004699خیابان شهید قدوسی نرسیده به میدان فرمانداریرستورانمهدی اقتصادیتهیه غذای خاتون

اراکمرکزی086341204699خیابان شهید قدوسی نرسیده به میدان فرمانداریرستورانمهدی اقتصادیتهیه غذای خاتون

خمینمرکزی0864622568630میدان پلیسرستورانمجتمع فرهنگی و پذیرایی ممتاز 

اراکمرکزی0863221877210خیابان امام خمینی مقابا خیابان حاج باشی جنب بانک رفاهرستورانتهیه غذای آشپزباشی

اراکمرکزی322455549(نیسانیان)خیابان چمران تقاطع هاشمی نژاد رستورانپیتزا و کافی شاپ امیرخان



اراکمرکزی24634184811خمین میدان فردوس جنب دادگستری فست فود پستو شعبه فست فودمهدی شادمانیفست فود پستو

اراکمرکزی086331384579شهر صنعتی چهل کاج جنب استخر ماشین سازیفست فوددنیز فود 

اراکمرکزی0863223090913 متری جنب درمانگاه جامع خیری17خیابان ملک بعد از فست فودفست فود هایدا

خمینمرکزی4633836310میدان مدرس ابتدای بلوار پاسداران جنب بیمه تامین اجتماعیفست فودپیتزا دارکوب 

خمینمرکزی4633390813خمین خیابان امام خمینی مقابل مسجد سادات کوچه شهید عزیزیانکافهروح اله اسمعیلیکافه بن بست

اراکمرکزی3222851317خیابان حاج باشی روبروی چاپ تیراژهکافهشیما شهیدیکافه نسپرسو

اراکمرکزی322138588 طبقه سوم6خیابان شریفی خیابان شهید بهشتی میدان شریفی پالککافهمهدی وروانی فرهانیکافه تریا دانژه 

اراکمرکزی0863222931115متری ملک کوچه ظفر  جنب پست بانک 17کافهحس کافه تندیس

قشمهرمزگان0763522000115قشم بلوار ازادگان روبروی چاپ امینرستورانعبدالرسول بشکارزیبون

قشمهرمزگان076352200015قشم بلوار ازادگان روبروی چاپ امینرستورانعبدالرسول بشکارزیبون

قشمهرمزگان076352200015قشم بلوار ازادگان روبروی چاپ امینرستورانعبدالرسول بشکار زیبون 

قشمهرمزگان076352200015قشم بلوار ازادگان روبروی چاپ امینرستورانعبدالرسول بشکارزیبون

قشمهرمزگان076352200015قشم بلوار ازادگان روبروی چاپ امینرستورانعبدالرسول بشکارزیبون

مینابهرمزگان07622812805بلوار رسالت روبه روی نمایندگی سایپا پور باقریرستورانرستوران سنتی مهدی

کیشهرمزگان4442285513/5خیابان پروین اعتصامی واحد رستوران میر مهنارستوراناسماعیل نوری اصلرستوران ساحلی میرمهنا

کیشهرمزگان4442285513/5خیابان پروین اعتصامی واحد رستوران میر مهنارستوراناسماعیل نوری اصلرستوران ساحلی میر مهنا

کیشهرمزگان4442285513/5خیابان پروین اعتصامی  واحد رستوران ساحلی میرمهنارستوراناسماعیل نوری اصلرستوران ساحلی میرمهنا

کیشهرمزگان4442285513/5خیابان پروین اعتصامی واحد رستوران میر مهنارستوراناسماعیل نوری اصلرستوران ساحلی میرمهنا

کیشهرمزگان4442285513/5خیابان پروین اعتصامی واحد رستوران میر مهنارستوراناسماعیل نوری اصلرستوران ساحلی میرمهنا 

مینابهرمزگان425211525بلوار بسیج نرسیده به اداره پسترستورانکبابی تنور

همدانهمدان3838090311-081،نبش میدان عباس آباد(ابتدای جاده گنجنامه)بلوار کوالب رستورانمحمد علی طاهری مقدمرستوران ساحل 

همدانهمدان83920205-0813همدان،بلوار کاشانی، محوطه چمن چوپانها جنب پارک اللهرستورانعلیرضا زجاجی کیافروشگاه آفتابگردان شعبه پارک الله

همدانهمدان3838090311-081،نبش میدان عباس آباد(ابتدای جاده گنجنامه)بلوار کوالب رستورانمحمد علی طاهری مقدمرستوران ساحل 

همدانهمدان3827131715جوادیه، روبروی هنرستان امام علیرستورانمهدی کرمانیتهیه غذای لیمو

همدانهمدان3838064212میدان قائم ، بلوار کوالبرستورانهادی باب الحوائجیباغ رستوران نعل اشکنه

همدانهمدان382520208چهارراه پاستور برج پاستور طبقه اولرستورانعلی حقایق رستوران شاندیز 

همدانهمدان3253446610خیابان بوعلی پاساژ شهر آرا طبقه چهارمرستورانوحید حیات بخش فست فود بام سبز 

همدانهمدان3253446610خیابان بوعلی پاساژ شهر آرا طبقه چهارمرستورانوحید حیات بخش فست فود بام سبز 

همدانهمدان3837150010-081همدان، میدان پژوهش ، ابتدای خیابان مهدیهفست فودنوید حیات بخشفست فود دانژه 

همدانهمدان3837150010-081همدان، میدان پژوهش ، ابتدای خیابان مهدیهفست فودنوید حیات بخشفست فود دانژه 

همدانهمدان3837150010همدان، میدان پژوهش ، ابتدای خیابان مهدیهفست فودنوید حیات بخشفست فود دانژه 

همدانهمدان3837150010همدان، میدان پژوهش ، ابتدای خیابان مهدیهفست فودنوید حیات بخشفست فود دانژه 

یزدیزد3624424510بلوار دانشگاه خیابان تندگویانرستوراناعظم السادات فالح ندنیکافه رستوران بروبچ

یزدیزد3628264610بلوار امام جعفر صادق نرسیده به رستوران توت فرنگیفست فودسیدمجتبی زرگرچی پیتزا گندم 




