කළෙනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු ආයතනය - වක්වැල්ල
2020 වර්ෂයට අදාළ ආහාර පෙනුව
විස්තරය
උදෑසන ආහාරය - පෙ.ව.7.45
පාන්,පරිප්පු සහ පපාල් සමපබෝල
පාන්,අල පහාදි සහ පපාල් සමපබෝල
කිරි බත් සහ කට්ටසමපබෝල
සමබා බත්,පරිප්පු සහ පපාල් සමපබෝල ,කරවල බැදුම
කැකුළු බත්,පරිප්පු සහ පපාල් සමපබෝල ,කරවල බැදුම
ඉදිආප්පප,පරිප්පු සහ මාළු කරි

මිල
90.00
90.00
60.00
100.00
90.00
120.00

ඉදිආප්පප,පරිප්පු සහ බිත්තර
ආප්පප, කට්ටසමපබෝල
කඩල දීසියක්,පපාල් සහ කට්ට සමබල් සමඟ
කව්පි දීසියක්,පපාල් සහ කට්ට සමබල් සමඟ
මුොං ඇට දීසියක්,පපාල් සහ කට්ට සමබල් සමඟ
උදෑසන පේ - පෙ.ව.10.15 සහ සවස පේ ෙ.ව 3.00
හැලප
උළුඳු වපේ
පැටිස්
පරිප්පු වපේ
කට්ලට්
සැන්ේිච් (බිත්තර පහෝ මාළු මිශ්රණය සහිතව )
සපමෝසා
පචාක්ලට් පක්ක් කෑල්ලක්
සීනි සමබල් පාන්
මාළු පාන්
පප්පස්ි
බටර් පක්ක් කෑල්ලක්
පපාල් පරාටි 2 ක් සමඟ කට්ට සමපබෝල
එලවළු පරාටි
චයිනීස් පරෝල්
ඔමලට් බන්
බිත්තර පාන්
බිත්තර පරෝල්
මෂ්්ූම බන්
පතෝපස් (උඳු ිටි)
බිත්තර පරාටි
ලැවරිය

120.00 /බණ්ඩක්කා/ප ෝපකාල්/පපාපලාස්)
80.00 පතලට එළවළුවක් (වමපබාටු/ෙඹල/රාබු/ලික්ස්/මාලු මිරිස් /අල/පකපසල් මුව)
80.00 එළවළු සලාෙය
80.00 පකාල මැල්ලුම,පපඩම
80.00
විප ්ෂ පෙනුව
දිවා ආහාරය - ෙ.ව.12.30
25.00
30.00 ප්රයිේ රයිස් (බාස්මතී පහෝ කීරී සමබා ) - කැරට්, ලීක්ස්, බිත්තර
20.00 ප්රමාණවත් පලස , කැකුළු බත් , සමබා බත්
25.00 චිකන් කරි පහෝ පඩවල් චිකන් (සමූර්ණ සොංඛ්යාව සඳහා )
25.00 මාළු කරි පහෝ මාළු පඩවල් (සමූර්ණ සොංඛ්යාව සඳහා )
30.00 කිරිඑළවළු02ක්(පබාොංචි/පකාස්/පෙල්/මඤ්පඤාක්කා/බීට්ූට්/
250.00
25.00 පතලට එළවළුවක්(වමපබාටු/ෙඹල/රාබු/ලික්ස්/මාලු මිරිස් /අල)
30.00 පරිප්පු
40.00 වමබටු පමෝජු පහෝ මැපල් අච්චාරු
30.00 එළවළු සලාෙය පහෝ එළවළු පචාප්පසි
35.00 පපඩම,කරවල බැදුම,බැෙු මිරිස් කරල්
25.00
රාත්රී ආහාරය - ෙ.ව.8.30
35.00 සමබා බත් හා කැකුළු බත් ,
30.00 මාළු ඇඹුල තියල්,
140.00
30.00 එලවළු වර්ග පෙකක්(කිරට),
30.00 අල බැදුමක්,පපඩම
35.00
35.00 ඉදිආප්පප 25ක්,පරිප්පු සහ පපාල් සමපබෝල
120.00
35.00 ඉදිආප්පප 25ක්,අල සහ පපාල් සමපබෝල
120.00
30.00 ඉදිආප්පප 25ක්,කිරි මාළු සහ පපාල් සමපබෝල
120.00
35.00 බිත්තර ආප්පප02,කට්ට සමපබෝල
90.00
35.00 ආප්පප10ක්,කට්ට සමපබෝල
80.00

පෑන් පක්ක්
20.00
අොළ ආවරණය සහිත නිසි ප්රමිතිය ඇති චීස් කැබැල්ලක් 70.00
සමග ක්රීම ක්රැකර් 02
ඇඹුල් පකපසල් පගඩියක්
10.00
ුවාලු පකපසල් පගඩියක්
23.00
පලතුරු ිඟා ක්(පලතුරු වර්ග 4කි සමන්ිත)
60.00
දිවා ආහාරය - ෙ.ව.12.30
පෙනු අංක 1
ප්රයිේ රයිස් (බාස්මතී පහෝ කීරී සමබා ) - කැරට්, ලීක්ස්, බිත්තර
ප්රමාණවත් පලස, කැකුළු බත්
පඩවල් චිකන් (සමූර්ණ සොංඛ්යාව සඳහා )
මාළුඇඹුල් තියල් (පකලවල්ලා) (සමූර්ණ සොංඛ්යාව සඳහා )
195.00
පතල් ෙම ලෙ අල
පරිප්පප වයොංජ
එළවළු පචාප්පසි
පපඩම
චිලී පප්පස්ට්
දිවා ආහාරය - ෙ.ව.12.30
පෙනු අංක 2
කැකුළු බත් සහ සමබා බත්
මාළුඇඹුල් තියල් (පකලවල්ලා) /චිකන් කරි/ බිත්තර
පරිප්පු
කිරි එළවළුවක්
140.00

විස්තරය
මිල
දිවා ආහාරය - ෙ.ව.12.30
පෙනු අංක 2(නිර්ොන්ශි)
කැකුළු බත් සහ සමබා බත්
පසෝයා මිට් කරි
හතු හා පපාපලාස් කරිය
පරිප්පු
වමබටු පමෝජු පහෝ මැපල් අච්චාරු
130.00
කිරිඑළවළු02ක්(පබාොංචි/පකාස්/පෙල්/මඤ්පඤාක්කා/බීට්ූට්/කැරට්/මැකරල්

පැස්ටා සමඟ මිරිස්මාළු පහාදි සහ එළවළු පචාප්පසි ,
110.00
නූේල්ස් , මාළු කරි පහෝ චිකන් කරි , පපාල් සමපබෝල, බිත්තර කරි110.00
බීෙ වර්ග
කිරි පත්
කිරි කහට
කිරි පකෝි
ප්පපල්න්ී
පකෝි
පබලිමල් සමඟ හකුරු
පලතුරු යුෂ් ිදුරුවක්
කහට සමඟ හකුරු
එළවලු සුප්ප
වතුර පබෝතලයක්

30.00
25.00
35.00
15.00
25.00
25.00
80.00
10.00
60.00
25.00

අතුරුෙස
ෆෘට් සැලේ (පලතුරු 04ක් සමග)
පයෝගට් කප්ප (හයිලන්ඩ, පකාත්මපල්, අපේපවල)
අයිස් ක්රීම කප්ප (SLS - ISO තත්ව සහතිකය සහිත )
අයිස් ක්රීම සමග පජලි (SLS - ISO තත්ව සහතිකය සහිත )
කිරි පැණි කප්ප (SLS - ISO තත්ව සහතිකය සහිත )
වටලප්පපන්

60.00
30.00
40.00
40.00
40.00
50.00

(පබාොංචි/පකාස් /පෙල්/මඤ්පඤාක්කා/බීට්ූට්/කැරට්/මැකරල්/බ
ණ්ඩක්කා/ප ෝපකාල්/පපාපලාස් )
කැරමල් ුඩින්
පතලට එළවළුවක් (වමපබාටු/ෙඹල/රාබු/ලික්ස්/මාලු මිරිස් /අල/පකපසල් මුව)

පකාළ මැල්ලුම
පපඩම
17%පස්වා ගාස්තුවක් අය පකපර් .
කලින් කලට රජය ිසින් ප වනු ලබ

මිල සීමා කිරීම හා පාල

මිලට අනුකූල ිය යුතුය .

50.00

