
MIT HOSTELS 

CIRCULAR 

Date: 17.06.2022 

MENU LIST 
 

MIT Hostel Management introduces a Combo menu. The service 
charges of the combo menu are waived by MIT Hostel Management.  
 

 

வரிசை 
எண். 

பட்டியல் விசை 

12 வயது மற்றும் 
அத்ற்க்குட்பட்டவர்களுக்கான 

விசை பட்டியல்  

மதிய உணவு (REGULAR MEALS)  
 

1 

சாதம், சாம்பார் (அ) காரக்குழம்பு, ரசம், 

பபாரியல் (அ) கூட்டு, ம ார் (அ) தயிர், 

அப்பளம் & ஊறுகாய் 

60.00 40.00 

மமனு – 1 (COMBO - 1)                                         Minimum Order - 25   

2 

சப்பாத்தி (2), பசன்னா (அ) பெஜ் குரு ா, 

சாதம்,  சாம்பார் (அ) காரக்குழம்பு, ரசம், 

பபாரியல் (அ) கூட்டு, ம ார் (அ) தயிர், 

அப்பளம் & ஊறுகாய்  

80.00 60.00 

மமனு – 2 (COMBO - 2)                                         Minimum Order - 25   

3 

சப்பாத்தி (2), பன்னரீ் பட்டர்  சாலா, சாதம்,  

சாம்பார் (அ) காரக்குழம்பு, ரசம், பபாரியல் 

(அ) கூட்டு, ம ார் (அ) தயிர், அப்பளம் & 

ஊறுகாய்   

95.00 75.00 

மமனு – 3 (COMBO - 3)                                         Minimum Order - 25   

4 

சப்பாத்தி (2), சிக்கன் கிமரெி (2 துண்டு), 
சாதம், சாம்பார் (அ) காரக்குழம்பு, ரசம், 

பபாரியல் (அ) கூட்டு, ம ார் (அ) தயிர், 

அப்பளம் & ஊறுகாய் 

100.00 80.00 

மமனு – 4 (COMBO - 4)                                        Minimum Order - 25   

5 

சப்பாத்தி (2),  ட்டன் கிமரெி (2 துண்டு), 
சாதம், சாம்பார் (அ) காரக்குழம்பு, ரசம், 

பபாரியல் (அ) கூட்டு, ம ார் (அ) தயிர், 

அப்பளம் & ஊறுகாய் 

150.00 120.00 

மமனு – 5 (COMBO - 5)                                        Minimum Order - 50   

6 

சிக்கன் பிரியாணி, கத்தரிக்காய் பதாக்கு, 

தயிர் பச்சடி, அெித்த முட்டட, சாதம், ரசம், 
அப்பளம் & ஊறுகாய்  

125.00 100.00 

    
    
    



மமனு – 6 (COMBO - 6)*                                      Minimum Order – 50   

7 
 ட்டன் பிரியாணி, கத்தரிக்காய் பதாக்கு, 

தயிர் பச்சடி, அெித்த முட்டட, சாதம், ரசம், 
அப்பளம் & ஊறுகாய் 

180.00 150.00 

மமனு – 7 (COMBO - 7)*                                       Minimum Order - 25   

8 

பெஜ் பிரியாணி, கத்தரிக்காய் பதாக்கு, 

தயிர் பச்சடி, உருடளக்கிழங்கு சிப்ஸ், 

சாதம், ரசம்,  அப்பளம் & ஊறுகாய் 
100.00 80.00 

மமனு – 8 (COMBO - 8)*                                       Minimum Order - 25   

9 

காளான் பிரியாணி, தயிர்பச்சடி, சாதம், 

ரசம், தயிர்சாதம், உருடளக்கிழங்கு சிப்ஸ் 
& ஊறுகாய் 

110.00 90.00 

மமனு – 9 (COMBO - 9)*                                        Minimum Order - 25   

10 

சப்பாத்தி (2), பெஜ் குரு ா, சாதம், சாம்பார் 
(அ) காரக்குழம்பு, ரசம், பபாரியல் (அ) 
கூட்டு, ம ார் (அ) தயிர், அப்பளம்,  

ஊறுகாய் & மபப்பர் ைிக்கன் 

120.00 100.00 

மினி மீல்ஸ் 1 (MINI MEALS 1)                   Minimum Order - 25   

11 

சப்பாத்தி (2), பசன்னா (அ) பெஜ் குரு ா 
(அ) பஸீ் குரு ா  

75.00 50.00 
சாம்பார் சாதம் 

தயிர் சாதம் 

உருடளக்கிழங்கு பபாரியல் 

ஊறுகாய் 

மினி மீல்ஸ் 2 (MINI MEALS 2)                   Minimum Order - 25   

12 

பூரி (2), உருடளக்கிழங்கு  சாலா 

75.00 50.00 

சாம்பார் சாதம் / புளிசாதம் / 
தக்காளிசாதம் 

தயிர் சாதம் 

உருடளக்கிழங்கு பபாரியல் 

ஊறுகாய் 

தேவைப்படும் மெனுவுடன் கீழ்காணும் பட்டியலில் உள்ள  

உணவு ைவககவள தேவைக்தகற்ப்ப தேர்த்துக்மகாள்ளலாம்    

13 
ஸ்ெடீ் (அ) பாயாசம் (அ) பருப்பு பாயாசம் 
(அ) டபனாப்பிள் மகசரி 

10.00 10.00 

14 ொடழப்பழம் 8.00 8.00 

15 தண்ணரீ் பாட்டில் (1/2 லிட்டர்) 10.00 10.00 

16 ஐஸ் கிரீம் (60ml) 15.00 15.00 

17 ொடழஇடல 10.00 10.00 
18 அெித்த முட்டட 10.௦௦ 10.௦௦ 

19 
முட்டட  சாலா / ஆம்பலட் / முட்டட 
பபாடி ாஸ்  

15.00 15.00 

20 சப்பாத்தி (2), பசன்னா (அ) பெஜ் குரு ா 20.00 20.00 
 
 



 
 

வரிசை 

எண் 
மபாருட்கள் விசை எண்ணிக்சக 

ஸ்டார்டர் (காம்பபா மமனுவுடன்)                                                    Minimum Order - 25 

1 தக்காளி சூப் 20.00   

2 பெஜ். சூப் 20.00   

3 மகாபி - 65 30.00   

4 மகாபி ஞ்சூரியன் 30.00   

அசைவம் (மட்டன் / ைிக்கன்)                                                           Minimum Order - 25 

5 சிக்கன்-65 55.00   

6 சிக்கன் பபப்பர் ெறுெல் 50.00   

7 சிக்கன் கிமரெி ( 2 PIECES) 30.00  

8  ட்டன் பதாக்கு 90.00   

காசை (09.00 AM to 12.00 Noon) மாசை (03.00 PM to 06.00 PM)                          Minimum Order - 50 

9 Spl. டீ 12.00   

10 Spl. காபி 15.00   

11 உளுந்துெடட 12.00   

12 காரமபாண்டா 10.00   

13 பெங்காய பக்மகாடா 15.00   

14 கீடர ெடட 10.00  

15 சுய்யம் 10.00   

16 அெித்த மெர்கடடல 10.00   

17 அெித்த மூகுக்கடடல 10.00   

18  சால் ெடட 10.00   

19 ப து ெடட சிறியது (2 Nos.) 12.00   

20 பஜ்ஜி 10.00 
  
 

21 உருடள மபாண்டா 10.00  

22 தட்டு ெடட 10.00  

23 சுண்டல் - 1 KG 200.00  

24 சக்கடர பபாங்கல் - 1 KG 300.00  

 

பபக்கரி ஐமடம்ஸ் 

25 மபாளி 15.00   

26 மகக்  16.00   

27 மகக்  16.00   

28 பணியாரம் 15.00   

29 பெஜ் சாண்ட்ெிச் 15.00  

30 பன்னரீ் பப்ஸ் 16.00   

31 காளான் பப்ஸ் 16.00   

32 பெஜ் பப்ஸ் 11.00   

33 முட்டட பப்ஸ் 13.00   

34 முட்டட மரால் 16.00      



35 கட்பலட் 10.00   

36 பெங்காய சம ாசா 6.00   

37 ஹனிபன் 13.00   

38 சிக்கன் பப்ஸ் 16.00   

39 சிக்கன் மரால் 17.00   

40 பெஜ் சம ாசா 10.00   

41 பெஜ் பர்கர் 16.00   

42 பட்டர் பன்  11.00   

43 ஸ்ெடீ் பப்ஸ்  11.00   

44 பெஜ் மரால் 14.00   

45 ப்ருட் மரால் 13.00   

4 
 

அன்சைய உணவு அட்டவசணப்படி 
 

 காடல உணவு (Unlimitted)  + Tea & Coffee    - 40.00 
 

  திய உணவு (Unlimitted) Veg Only      - 60.00 
 

  திய உணவு Non-Veg        - 70.00 
 

 இரவு உணவு (Unlimitted) Veg Only      - 50.00 
 

 இரவு உணவு Non-Veg       -     100.00 
 

 சைவ உணவு – காடல +  தியம் + இரவு (unlimited)   -     125.00 

 அசைவ உணவு – காடல +  தியம் + இரவு    -     170.00  

 

 
 
 

 


