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حلوى بديلة
أصناف ﻣتوفرة يوﻣيا

اﻻثنين

الثﻼثاء

اﻷربعاء

الخميس

دجاج ﻣشوي
ﻣع ﻣكعبات البطاطا
ﻣعكروﻧة بالجبن
وأصبع خبز بالثوم
لوبياء خضراء
بوظة  /جيﻼتي ،عصير سموثي،
ولولي التﻔاح

لحم بقري ﻣشوي ﻣع فطيرة
يوركشاير وبطاطا ﻣشوية والمرق.
كورن ﻣﻔروم ﻣشوي ﻣع فطيرة
يوركشاير وبطاطا ﻣشوية والمرق.
ثﻼثة أﻧواع ﻣن الخضار
جاتو إسﻔنجي بالشوكوﻻتة
والماﻧدارين

لﻔة ﻧقاﻧﻖ
وبطاطا ﻣهروسة
بيتزا ﻣارغاريتا

دجاج ﻣشوي وبطاطا ﻣشوية
والمرق
ﻧقاﻧﻖ ﻧباتية ﻣع
بطاطا ﻣشوية والمرق.
جزر ولﻔت وبروكولي الموسمية
قطع صغيرة ﻣن البسكويت بالﻔاكهة

بازيﻼ وذرة
كعكة فﻼبجاك بالﻔاكهة

الجمعة
أصابع السمك ،ﻣع بطاطا ﻣقلية
وصلصة البندورة
فطيرة الخضار بالكاري
وبطاطا ﻣقلية
بازيﻼ وفاصوليا
تشكيلة ﻣن الحلويات الباردة
المختلطة

اﻻثنين

الثﻼثاء

اﻷربعاء

الخميس

دجاج ﻣشوي
ﻣع ﻣكعبات البطاطا

لحم خنزير ﻣشوي ﻣع المرق
وبطاطا ﻣشوية

فطيرة ﻧقاﻧﻖ كورن ﻣشوية وبطاطا
ﻣهروسة

دجاج ﻣشوي وبطاطا ﻣشوية

سمك ﻣكسو بعجينة القلي ﻣع بطاطا
ﻣقلية وصلصة البندورة

باستا إيطالية بالبندورة
وأصبع خبز بالثوم

فطيرة ﻧقاﻧﻖ ﻧباتية وبطاطا ﻣشوية
والمرق

بيتزا ﻣارغاريتا

باستا بالبندورة والخضار
وخبز بالثوم

كاري البطاطا الحلوة والعدس

بازيﻼ
بوظة  /جيﻼتي ،عصير سموثي،
ولولي التﻔاح

ثﻼثة أﻧواع ﻣن الخضار
حلوى التوت البري والتﻔاح

خليط ﻣن اللوبياء الخضراء والذرة
تشكيلة ﻣن الحلويات الباردة المختلطة

اﻻثنين

الثﻼثاء

اﻷربعاء

الخميس

قطع سمك السلمون
ﻣع ﻣكعبات البطاطا

لحم خنزير ﻣشوي
ﻣع بطاطا ﻣشوية والمرق

ﻣزيج ﻣن الجزر والبروكولي
قطع صغيرة ﻣن البسكويت بالﻔاكهة

لحم بقري ﻣشوي ﻣع فطائر
ﻧقاﻧﻖ لحم الخنزير
يوركشاير
ﻣع بطاطا ﻣهروسة والمرق
وبطاطا ﻣشوية والمرق
كورﻣا كورن ﻣع اﻷرز وخبز ﻧان
بيتزا ﻣارغاريتا
فطيرة ﻧقاﻧﻖ ﻧباتية
قطع كورن
ﻣع بطاطا ﻣشوية والمرق
ﻣع بطاطا ﻣهروسة والمرق
ﻣلﻔوف وجزر الموسمي
خليط البازيﻼ والذرة
ثﻼثة أﻧواع ﻣن الخضار
زهرات البركولي
حلوى الشوكوﻻتة
حلوى بسكويت شورت بريد
حلوى التﻔاح لﻔصل الشتاء
بوظة  /جيﻼتي ،عصير سموثي،
بمطيبات التوابل
ولولي التﻔاح
ﻣوز ،تﻔاح ،برتقال ،لبن زبادي عضوي ،وعاء أرز ،وعاء فاكهة ،جبن وبسكويت ،عصير فواكه ،جيلي أو سمووثيز
خبز وسلطة

الجمعة

فاصوليا وبازيﻼ
كعكة الخريف

الجمعة
أصابع السمك ،وبطاطا ﻣقلية
قطع كورن وصلصة البندورة
كرات خالية ﻣن اللحم
بصلصة البندورة والباستا
بازيﻼ
تشكيلة ﻣن الحلويات الباردة
المختلطة

