MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

બેક કર લા સોસેજ રોલ

રો(ટ બીફ(ગાય,ું માંસ) અને યોક- શાયર

બાબ56 ુ 7ચકન ફલેટ (બાબ5કુ કર લા

(વીટ ચીલી >ુક?રાઇસ

બેક કર લ ફEશ ફ/ગર (ફEશની

(ગAયા મરચા વાળો >ુક?શ ભાત)

ચીસ)અનેટમાટો કચપ વાળE ચીસ

વેJટરEઅન સૉસે4 અને Lેવી (રસો)

વેMજટબલ લસાનીઆ (વણેલા પડ માં

ટમાટો ર લીશ(ટામેટાની ચટણી)

.ુડ/ગ(મ0દો,1ડા અને 2ુ ધ ની કક 4વી

મરઘી ના 9ુ કડા)

અઠવાડુ1ં

મેશ પોટટો (બટાકાનો &ંદો)

વાનગી)

હબ; ઓવનબે<્ બટાકા ના 9ુ કડા

એિ લ 16

શFરયા અને દાળ ,ું શાક નાન

કોન- નગેGસ (વીગન)

પીઝા

મે7

ભાત

શાક અને ટામેટા િવ.)

ુ ન4

ગા7લPક Qેડ (લસણવાળો Qેડ)

ુ ન 25
ુ લાઈ16

(વીટકોન- (મકાઈ)

રો(ટપોટટો (શેકલા બટાકા)

મકાઈ

Qોકોલી

બેડ બીUસ

સટબર17

લીલાવટાણાં

Qોકોલી, ગાજર અને Rલાવર મીSણ (િમસ)

વટાણા

Rલાવર

વટાણા
લacુ વાTં મફન(કક)

રસાવાTં (Lેવી)

ઓટોબર 8
આઈ(VEમ, (W ૂધી

નાના બી(કEટ અને સમાર લા ફળ

સફરજન લોલી
Week 2
એિ લ 23
મે 14
ુ ન 11
ુ લાઈ 2
સટબર3
સટબર24
ઓટોબર15

ફળ Rલૅપ4ક (Zાય[ટ ઓટ, ચાસણી

4લી, _જલ ડEલાઈટ (2ૂ ધથી બનાવે` ું

િવ થી બનાવેલ 7બ](કટ 4^ુ)ં

આઈ(VEમ 4^ું મીસ), દહa, તાbફળ

બીફ બોલdગનીઝ પા(તા બેક,

રો(ટ 7ચકન(મરઘી) અને રસો

વેJટબલ તગેઇન eવેલડ fુશfુશ

મરઘી (7ચકન), વેJટબલ અને બટાકા

ખીjું ચડાવી તળે લી માછલી અને ટમેટો

લસણવાળાQેડ ની સળEઓ

શેકલા બટાકા

(રવા સાથે વેJટબgસ- ઉપમા 4^ુ)ં

બેક

કચઅપ, 7ચસ

પડવાળા વેJટબલ (ખારા 7બ](કટ 4વા)

Qોકોલી અને Rલાવર બેક કર ` ું ટમેટાનો Qેડ

પીઝા

ઇટા7લયન ટમેટા વાળા પા(તા ગા7લPક

રોટલી માં વaટ` ું ફલાફલ (દાળવડા)

Qેડ ની સળEઓ (લસણવાળો Qેડ)

ઉપર ટામેટા અને સાથે િમસ સલાડ

Qોકોલી અને ગાજરની ચીસ

લીલા વટાણા, મકાઈ અને સાથે મીસ

મેlડ પોટટો (બટાકા નો mUદો)

મેયોનેઝ (એગયોક, તેલ અને િવનેગર નાખે` ું
છEણ 4^ું સલાડ)

nણ bતના વેMજટબgસ અને બેડ

ગાજર ના પીતા અને લીલા તાb કઠોળ

લીલા તાb કઠોળ અને મકાઈ

બીUસ
આઈ(VEમ, (W ૂધી

ઘોલર મરચા (કoસકમ)
નાના બી(કEટ અને સમાર લા ફળ

4લી, _જલ ડEલાઈટ (2ૂ ધથી બનાવે` ું

ગાજરની કક

સફરજન લોલી

Week 3

કરકjું ખીjુ ચડાવેલી સાgમન માછલી -

pડં ૂ ,ુ રો(ટડ માંસ

આજના બટાકા

શેકલા બટાકા

ખા9ુ મરઘી ,ું શાક, નાન, ભાત

બેક કર લા pડં ૂ ના સોસેજ , બટાકાના

બેક કર લી માછલી ની ચીસ અને ટમેટો

ઉભા મસાલા વાળા 9ુ કડા

કચઅપ
ચીસ

એિ લ 30
મે 21

મેVોની ચીઝ, લસણવાળો Qેડ

બેક કર લા <ુ ઓન- ટમેટો પા(તા

પીઝા - મેયોનેઝ (એગયોક, તેલ અને

પા(તાસાથે ટમેટો સોસમાં વેJટરEયન

લાલદાળ,ું ફલાન

િવનેગરનાખે` ું છEણ 4^ું સલાડ)

ડબકા -

નવા બટટા

લીલાવટાણા Qોકોલી, ગાજરઅને Rલાવર ,ું

લીલા કઠોળ

Qોકોલી ગાજર

બેક કર લા બીUસ અને વટાણા

િમસ

ગાજરના પીતા

નાના બી(કEટ અને qુધાર લા ફળ

Qાઉની (ચોકોલેટE કક)

4લી, _જલ ડEલાઈટ (2ૂ ધથી બનાવે` ું

ચીઝ અને એપલ ના ઉભા સમાર લા 9ુ કડા

ુ ન 18
ુ લાઈ 9

લીલાવટાણા

સટબર10
ઓટોબર 1

ચોકલેટ અને ઓટ ના <ૂકE 7બ(કEટ

આઈ(VEમ 4^ું મીસ), દહa, તાbફળ

આઈ(VEમ, (W ૂધી
સફરજન લોલી

લસણવાળા Qેડની સળEઓ

આઈ(VEમ 4^ું મીસ), દહa, તાbફળ
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