
 

 

 

 

 

 نهار میان وعده  صبحانه تاریخ روز   

   قیمه سیب زمینیخورش   بستنی میوه ای  +چای شیرین گوجهپنیرو  +نان   30/7 شنبه ۱

  زرشک پلو با مرغ بیسکوییت کورن فلکس و شیر  ۱/8 یکشنبه ۲

 سوپ   +خیارشورگوجه +   کباب تابه نان+   ر یپنلقمه نان و    ایلوبنان+   ۲/8 دو شنبه 3

 ارشورگوجهیخ  +ساندویچ مرغ    رکاکائویش املت نان+  3/8 سه شنبه ۴

 ماست  +  عدس پلو ژله  ن یریش  ی +چاخامه عسل نان+  ۴/8 چهارشنبه   ۵

    رمه سبزیوقخورش   گندمک + چای شیرین  شکالت صبحانهنان+  7/8 شنبه ۶

 خیارشورگوجه  + شنیسلنان+   ی نان قند شیربرنج  8/8 یک شنبه 7

 سس   +  یماکارون ر یلقمه نان و پن یعدسنان+  9/8 دوشنبه  8

 خیارشورگوجه   + ینیزم   بیکوکو سنان+  شیر و خرما  نیمرو نان+  ۱0/8 سه شنبه 9

 ماست  + استانبولی   نخود وکشمش  +چای شیرین کره مربا  + نان   ۱۱/8 چهارشنبه  ۱0

    قیمه سیب زمینیخورش   پاپ کورن ن ی ریش  ی+چا گوجهپنیر و+  نان ۱۴/8 شنبه ۱۱

   جوجه کبابچلو   بیسکوییت کورن فلکس و شیر  ۱۵/8 یکشنبه ۱۲

 خیارشورگوجه   +  کتلتنان+   ر یلقمه نان و پن  ایلوبنان+   ۱۶/8 دوشنبه  ۱3

 ارشورگوجه یخ+ سیب زمینی+ساندویچ مرغ شیرکاکائو  املت نان+  ۱7/8 سه شنبه ۱۴

 ماست  +  عدس پلو ژله     ن یریش  ی+چا خامه عسلنان+  ۱8/8 چهارشنبه  ۱۵

  قورمه سبزیخورش   گندمک + چای شیرین  شکالت صبحانهنان+  ۲۱/8 شنبه ۱۶

 خیارشورگوجه + نان+شنیسل ی نان قند فرنی ۲۲/8 یک شنبه ۱7

 سس   +یماکارون ر یلقمه نان و پن یعدسنان+  ۲3/8 دوشنبه  ۱8

 خیارشورگوجه   +ی  نیزم   بیکوکو سنان+  شیر و خرما  نیمرو نان+  ۲۴/8 سه شنبه ۱9

 ماست  + استانبولی   نخود وکشمش  ن یریش  ی +چاکره مربا نان+  ۲۵/8 چهارشنبه  ۲0

   قیمه سیب زمینیخورش   پاپ کورن +چای شیرین گوجهپنیرو  +نان   ۲8/8 شنبه ۲۲

  زرشک پلو با مرغ بیسکوییت کورن فلکس و شیر  ۲9/8 یکشنبه ۲3

 سوپ   + +خیارشورگوجه    تابه کباب  نان+  کیک    ایلوبنان+  30/8 دوشنبه  ۲۴

 ارشورگوجه یخساندویچ مرغ+ سیب زمینی+ شیرکاکائو  املتنان+  ۱/9 سه شنبه ۲۵

 ماست   +عدس پلو ژله  +چای شیرین خامه عسل نان+  ۲/9 چهارشنبه  ۲۶

   ماه  آبان برنامه غذایی 

۱۴0۱- ۱۴0۲سال تحصیلی   


