પ્રાઈમરી મેન ુ (2 ઓપ્શન્સ ) ઓક્ટોબર 2018 થી એપ્રપ્રલ 2019
Week 1

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

બાબેક્ય ુ ચિકન(બાબેકયુ કરે લા મરઘી

રોસ્ટ બીફ(ગાયનુ ું શેકેલ ુું માુંસ) અને યોકક શાયર પુડડિંગ(મેંદો,ઈંડા

સોસેજ રોલ

રોસ્ટ (શેકેલ)ુું ચિકન, રોસ્ટપોટે ટો (શેકેલા બટાકા)

ફીશ ડફિંગર (ફીશની િીપ્સ) અને ટમાટો

ના ટુકડા) સુધારે લા બટાકા

અને દુ ધ ની કેક જેવી વાનગી) રોસ્ટપોટે ટો (શેકેલા બટાકા), ગ્રેવી

મેશ્ડ પોટે ટો (બટાકા નો છુન્દો)

ગ્રેવી (રસો)

સોસ

રસાવાળું (ગ્રેવી) શાક, પફ, ચિપ્સ

(રસો)

29/10/18
19/11/18
10/12/18
14/1/19
04/02/19
04/03/19
25/03/19

િીઝ મેક્રોની (િીઝના રસા માું ભગ
ું ળી

તીખુ ું અને મીઠા વાળું ચરો કરે લ ુું કવોનક (તે માું એગ વ્હાઇટ છે ),

માગકરીથા પીઝા (મોઝેરોલા િીઝ, ટમાટો ને બેચઝલ

વેજીટે રીઅન સૉસેજે, રોસ્ટપોટે ટો (શેકેલા બટાકા),

જેવા પાસ્તા), ગાચલિક બ્રેડ

યોકક શાયર પુડડિંગ(મેંદો,ઈંડા અને દુ ધ ની કે ક જેવી વાનગી),

વાળો પીઝા)

ગ્રેવી (રસો)

(લસણવાળો બ્રેડ) ની સળીઓ,

રોસ્ટે ડપોટે ટો (શેકેલા બટાકા) ગ્રેવી (રસો)

લીલાવટાણાું

ત્રણ જાતના વેજજટે બલ્સ

લીલાવટાણાું અને સ્વીટકોનક (મકાઈ)

િાલુ ઋતુના ગાજર, સ્વીડ અને બ્રોકોલી

બેક્ડ બીન્સ
આઈસ્ક્રીમ, સ્મધી

િોકલેટ અને મેન્ડેરીન સ્પોન્જ (સુંતરા વાળી કેક)

સફરજન લોલી

Week 2

ફ્રૂટ ફ્લેપજેક (બેકડ સીરીઅલ કે ઓટ સાથે ફ્રૂટ

નાના બીસ્કીટ અને સમારે લા ફળ

પસુંદગી પ્રમાણે ઠુંડા મીક્સ ડેઝટક

Thursday

Friday

પ્રમક્સ)

Monday

Tuesday

Wednesday

ચગ્રલ્ડ ચિકન, સુધારે લા બટાકા

પોકક ( ભડું નુ) રોસ્ટે ડ (શેકેલ)ુું માુંસ, શેકેલા બટાકા ગ્રેવી (રસો)

ચગ્રલ્ડ કવોનક સોસેજ(તેમાું એગ વ્હાઇટ છે ), મેશ્ડ
પોટે ટો (બટાકા નો છુન્દો)

05/11/18
26/11/18
17/12/18
21/01/19
11/02/19
11/03/19
01/04/19

લીલાવટાણાું કે

રોસ્ટ ચિકન (શેકેલ)ુું , રોસ્ટપોટે ટો (શેકેલા બટાકા)
ગ્રેવી (રસો)

ખીરુું િડાવી તળે લી માછલી, ચિપ્સ
અને ટમેટો કેિઅપ,

ઇટાચલયન ટમેટા વાળા પાસ્તા

પફપેસ્રી માું બનાવેલા વેજીટે રીઅન સોસેજ, રોસ્ટપોટે ટો (શેકેલા

માગકરીથા પીઝા (મોઝેરોલા િીઝ, ટમાટો ને બેચઝલ

ટમાટો અને વેજીટે બલ પાસ્તા, ગાચલિક

શક્કડરયા, દાળ નુ ું શાક, નાન અને ભાત

ગાચલિક બ્રેડ ની સળીઓ (લસણવાળો

બટાકા), ગ્રેવી (રસો)

વાળો પીઝા)

બ્રેડ(લસણવાળો બ્રેડ)

લીલાવટાણાું

ત્રણ જાતના શાક

લીલા દાણા અને સ્વીટકોનક (મકાઈ) પ્રમક્સ

આખા ગાજર અને બ્રોકોલી ના ફ્લોરે ટ્સ પ્રમક્સ

બેક્ડ બીન્સ કે લીલાવટાણાું

આઈસ્ક્રીમ, સ્મધી, સફરજન (એપલ)

સફરજન (એપલ) અને બ્લેકબેરી વાળા ઓટના કપ કેક

પસુંદગી પ્રમાણે ઠુંડા મીક્સ ડેઝટક

નાના બીસ્કીટ અને સમારે લા ફળ

પાનખરની કેક

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

બબલ સાલમન(માછલી), સુધારે લા બટાકા

પોકક (ભડું )નુ રોસ્ટે ડ (શેકેલ)ુું માુંસ

ડફશ ફીંગસક (માછલીની ચિપ્સ) અને

બ્રેડ)

લોલી

Week 3

Monday
પોકક (ભડું )ના સોસેજ, મેશ્ડ પોટે ટો
(બટાકા નો છુન્દો), ગ્રેવી (રસો)

12/11/18
03/12/18
07/01/19
28/01/19
25/02/19
18/03/19

રોસ્ટ બીફ(ગાયનુ ું શેકેલ ુું માુંસ) અને યોકક શાયર પુડડિંગ(મેંદો,ઈંડા
અને દુ ધ ની કેક જેવી વાનગી), રોસ્ટપોટે ટો (શેકેલા બટાકા)

શેકેલા બટાકા અને ગ્રેવી (રસો)

ગ્રેવી (રસો)
કવોનક નગેટ્સ (તેમાું એગ વ્હાઇટ છે ),

વેજીટે રીઅન ટોડ ઈન ઘી હોલ(તેમાું એગ વ્હાઇટ છે ), રોસ્ટપોટે ટો

માગકરીથા પીઝા (મોઝેરોલા િીઝ, ટમાટો ને બેચઝલ

મેશ્ડ પોટે ટો (બટાકા નો છુન્દો), ગ્રેવી

(શેકેલા બટાકા), ગ્રેવી (રસો)

વાળો પીઝા)

બ્રોકોલી ના ફ્લોરે ટ્સ

ત્રણ જાતના શાક

આઈસ્ક્રીમ, સ્મધી, એપલ ( સફરજન)

પ્રવન્ટર નુ ું મસાલા વાળું એપલ ક્રમ્બલ

ટમાટો સોસ

કવોનક કોમાક (તેમાું એગ વ્હાઇટ છે ), ભાત અને નાન

મીટ ફ્રી બોલ્સ ટમાટો સોસમાું પાસ્તા સાથે

લીલાવટાણાું અને સ્વીટકોનક (મકાઈ) પ્રમક્સ

િાલુ ઋતુ ની કોબી અને ગાજર

લીલાવટાણાું

શોટક બ્રેડ (ભાખરી જેવો બ્રેડ)

િોકોલેટ બ્રાઉની (િોકોલેટ કે ક)

પસુંદગી પ્રમાણે ઠુંડા મીક્સ ડેઝટક

(રસો)

લોલી

ઑલ્ટરનેડટવ ડેઝટક

કેળા,એપલ,ઓરે ન્જ, ઓગેપ્રનક યોગટક , ભાતની વાડકી, ફ્રૂટની વાડકી, િીઝ અને ચબસ્સ્કટ, ફ્રૂટ જ્યુસ, જેલી કે સ્મધી

દરરોજ મળશે

બ્રેડ, સલાડ

