
අනු 

අංකය
විස්තරය මිල (රු.)

අනු 

අංකය
විස්තරය මිල (රු.)

1.1 උදෑසන ආහාරය - පෙ.ව. 7.45 දිවා ආහාරය - ෙ.ව. 12.30

1.1.1 පාන් 1/2,පරිප්පු සහ පපාල්සමපබෝල 200.00    පෙනු අංක 01

1.1.2 පාන් 1/2, අල පහාදි සහ පපාල්සමපබෝල 200.00    

1.1.3 කිරි බත් සහ කට්ට සමපබෝල 135.00    

1.1.4 සමබා බත්,අල කිරට, පපාල් සමපබෝල, කරවල බැදුම 200.00    කැකුළු බත්

1.1.5 කැකුලු බත්,පරිප්පු සහ පපාල් සමපබෝල, කරවල බැදුම 200.00    චිකන් කරි/පෙවල් චිකන්/මාළු කරි/මාළු පෙවල්

1.1.6
කිරිබත්, පාන්, මාළු ඇමුල්ියල්(පකළවල්ලා) , 

පරිප්පු,පපාල් සමබල්, ලුණු මිරිස්
225.00    පරිප්පු වයංජන

1.1.7
ඉඳිආප්පප, පාන්,මාළු කරිය (පකළවල්ලා Fish Red 

curry),අලපහාදි ,පපාල් සමබල්
270.00    වමබටු පමෝජු/මැපල් අච්චාරු/එළවළු පචාප්පි

1.1.8 ඉඳිආප්පප 25, පරිප්පු සහ මාළු කරි 225.00    පපෙම

1.1.9 ඉඳිආප්පප 25, පරිප්පු සහ  බිත්තර 225.00    චිලි පප්පස්ට්

1.1.10 කෙල දීියක් , පපාල් සහ කට්ටසමබල් සමඟ 200.00    දිවා ආහාරය - ෙ.ව. 12.30

1.1.11 කව්පි දීියක් , පපාල් සහ කට්ටසමබල් සමඟ 200.00    පෙනු අංක 02

1.1.12 මුං ඇට දීියක් , පපාල් සහ කට්ටසමබල් සමඟ 200.00    කැකුළු බත් සහ සමබා බත්

1.2
උදෑසන පේ - පෙ.ව. 10.15 සහ 

සවස පේ - ෙ.ව. 3.00
මාළු ඇඹුල්ියල් (පකලවල්ලා) / චිකන් කරි

1.2.1 හැලප 50.00      පරිප්පු

1.2.2. උළුඳු වපේ 65.00      

1.2.3 පැටිස් (පේක් කරන ලද) 45.00      

1.2.4 පරිප්පු වපේ 55.00      

1.2.5 කට්ලට් 55.00      

1.2.6 සැන්ේිච් (බිත්තර පහෝ මාළු මිශ්රණය සමග) 50.00      පකාළ මැල්ලුම, පපෙම

1.2.7  සපමෝසා 45.00      දිවා ආහාරය - ෙ.ව. 12.30

1.2.8 පචාක්ලට් පක්ක් කෑල්ලක් 70.00      පෙනු අංක 03 (නිරොංශී)

1.2.9 සීනි සමබල් පාන් 01 80.00      කැකුළු බත් සහ සමබා බත්

1.2.10 චයිනීස් පරෝල් එකක් 75.00      පසෝයාමීට් කරි

1.2.11 මාළු පාන් 01 70.00      වමපබාටු පමෝජු / මැපල් අච්චාරු

1.2.12 පප්පස්ි 80.00      හතු / පපාපලාස් කරිය

1.2.13 බටර් පක්ක් කෑල්ලක් 60.00      පරිප්පු

1.2.14 එළවළු පරාටි 80.00      පකාල මැල්ලුම

1.2.15  චයිනීස් පරෝල් එකක් 75.00      පපෙම

1.2.16 බිත්තර පාන් 80.00      

1.2.17 ඔමලට් බන් 80.00      

1.2.18 මෂ්්ූම බන් 01 80.00      

1.2.19 බිත්තර පරෝල් එකක් 85.00      

1.2.20 පෑන් පක්ක් 45.00      

1.2.21 ලැවරිය 45.00      

1.2.22 ඇඹුල්  පකපසල් පගඩියක් 18.00      

1.2.23 ුවාලු පකපසල් පගඩියක් 40.00      

1.2.24 පලතුරු ිඟානක් (පලතුරු වර්ග 4කින් සමන්ිත) 150.00    

ඇමුණුෙ 01

කළමනාකරණ සංවර්ධන හා ුහුණු ආයතනය - වක්වැල්ල

ආහාර පමනුව - 2023

1.3.1

අපනක් පිටුව බලන්න

540.00    

400.00    

1.5.1 360.00

ප්රයිේ රයිස් (බාස්මතී පහෝ කීරි සමබා) - 

කැරට්,ලීක්ස්,බිත්තර

කිරි එළවළුවක්( පබෝංචි/පකාස්/පදල්/ 

මංප ාක්කා/බීට්ෑට්/කැරට්/මෑකරල්/බණ්ෙක්කා/ 

පනෝපකෝල්/පපාපලාස්)

1.4.1

පතලට එළළුවක්(වමපබාටු/දඹල/රාබු/ලීක්ස්/මාලු මිරිස් 

/ අල/පකපසල්මුව)



අනු 

අංකය
විස්තරය මිල (රු.)

අනු 

අංකය
විස්තරය මිල (රු.)

1.6 රාත්රී ආහාරය - ෙ.ව. 8.30 1.7 බීෙ වරග

සමබා බත් හා කැකුළු බත් 1.7.1 කිරි පත් 70.00

මාළු ඇඹුල් ියල් 1.7.2 කිරි කහට 65.00

ඒළවළු වර්ග 02ක් (කිරට) 1.7.3 කිරි පකෝි 70.00

අල බැදුමක්, පරිප්පු, පපෙම 1.7.4 ප්පපල්න්ටි 30.00

1.6.2 ඉඳි ආප්පප 25ක්, පරිප්පු සහ මාළුකරි 225.00 1.7.5 පකෝි 50.00

1.6.3 ඉඳි ආප්පප 25ක්, පරිප්පු සහ බිත්තර 225.00 1.7.6 පබලිමල් සමග හකුරු 60.00

1.6.4 ඉඳි ආප්පප 25ක්, කිරි මාළු සහ පපාල් සමපබෝල 225.00 1.7.7 කහට සමග හකුරු 30.00

1.6.5 පැස්ටා සමග මිරිස් මාළු පහාදි 315.00 1.7.8 පලතුරු යුෂ් වීදුරුවක් 135.00

1.6.6
නූේල්ස්, මාළු කරි / චිකන් කරි / බිත්තර කරි, 

පපාල්සමපබෝල
270.00 1.7.9 එළවළු සුප්ප 135.00

1.7.1 චිකන් පකාත්තු චිකන් පහාදි සමඟ 450.00 1.7.10 වතුර පබෝතලයක් (400ml) 90.00

එග් ෆ්රයිේ රයිස් 1.8 අතුරුෙස

චිකන් පෙවල් 1.8.1 ෆෘට් සැලේ (පලතුරු 04 සමග) 135.00

චිලි පප්පස්ට්, පපෙම 1.8.2 වටලප්පපන් 70.00

පවජිටබල් පචාප්පි / බටු පමෝජු 1.8.3 කැරමල් ුඩින් 80.00

චිකන් බිරියානි 1.8.4 පයෝගට් කප්ප (හයිලන්ේ,පකාත්මපල්,අපේපවල) 50.00

මිංචි පකාළ සමබල 1.8.5
අයිස් ක්රීම - කප්ප එකට පබදන ලද (SLS - ISO තත්ව 

සහිකය සහිත)
80.00

තැමබු බිත්තර 1.8.6
අයිස්ක්රීම සමග පජලි - කප්ප එකට පබදන ලද (SLS - ISO 

තත්ව සහිකය සහිත)
85.00

අන්නාි/ලූණු රයිතා 1.8.7
කිරි පැණි - කප්ප එකට පබදන ලද (SLS - ISO තත්ව 

සහිකය සහිත)
85.00

01 බුෆ ේ 630.00    

02 ග්රෑම් 500 630.00    

03 1 67.50      

04 ග්රෑම් 250 180.00    

05 ග්රෑම් 50 54.00      

06 බුෆ ේ 360.00    

07 ග්රෑම් 100 45.00      

08 ග්රෑම් 50 54.00      

09 ග්රෑම් 100 54.00      

10 ග්රෑම් 20 36.00      

11 මි.ලී 200 135.00    

12 ග්රෑම 160 157.50    

13 ග්රෑම 150 180.00    

14 මි.ලී 130 135.00    

15 ග්රෑම 100 180.00    

16 ග්රෑම 100 180.00    

17 ග්රෑම 50 135.00    

18 ග්රෑම 125 135.00    

19 ග්රෑම 100 180.00    

20 මි.ලී 200 180.00    

අෙතර ආහාර

1.6.1

ඔබ පවත ඇස්තපේන්තු ඉදිරිෙේ කරන අවස්ථාපේ ෙවතින පෙෙ මිල ගණන් ඔබ ඇනවුෙ/පවන්ිරීෙ තහවුරු කරන අවස්ථාපේදී පවනස් 

වී ඇේනේ එෙ පවනස් වූ නව මිල පගවිය යුතු බව කාරුණිකව දන්වමි.

360.00    

1.7.2 360.00

බාසේමතී මික්සේ ප්රයිඩ් රයිසේ  (Basmati mixed fried rice)

ෆරෝසේ කරන ලද කුකුල් පලුවක් (Rosed chicken (Half))

බැදපු බිත්තරයක්( Fried egg)

එලවළු ෆ ාප්සි  (Vegetable chopsi)      (කැරට්, පබෝංචි, අල, පගෝවා ,බිම 

මල් සමඟ)

අන්නාි ෆපත්තක් (Slide of pineapple)

කන්ි රයිසේ (Country rice)

පරිප්සපු (Dhal)

මාළු කට්ලට් (Fish Catlet)

ෆබෝෝංචි  කරි (Beans Curry)

1.7.3 450.00

17% පස්වා ගාස්තු අය පකපර.  කලින් කලට රජය විසින් ෙනවනු ලබන මිල සීො ිරීේ සහ ොලන මිලට අනුකූල විය යුතුය.

චිලි ෆප්සසේට් (Chilly paste)

ෆවල්කම් ඩ්රින්ක් වීදුරුවක්

මඤේෆඤාක්කා සමග ෆපාල් සම්ෆබෝල දීියක්

තම්බන ලද කඩල පීරිියක්

සුප්ස (එළවළු)

චිකන් බැදුම් දීියක්

මාළු බැදුම් දීියක්

මිරිසේ කරල් බැදුමක්

පලතුරු දීියක් (අන්නාි,අඹ,ෆකෆසල්,ගසේලබු)

හාල්මැසේසන් බැදුම

සුප්ස (මිශ්ර)

සැ.යු. - යේ සැලසුේ කල වැඩසටහනක ෙලමු ආහාරපේල් කල්තියා සකස් කරන බැවින් ඇනවුේ කල මුළු පිරිස/සංඛ්යාව 

සදහාෙ (සැලසුේ කල පිරිසට වඩා සතය වශපයන් ෙැමිණි පිරිස අඩු වුවද) එෙ ආහාර පේල් සදහා අනිවාරයපයන් පගවීේ කල 

යුතුය.


