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پیر

منگل

بدھ

جمعرات

جمعہ

بیک شدہ ساسیج رول
ٹماٹو ریلش
میش کیے ہوئے آلو
شکرقندی اور دال کی کڑی
نان بریڈ
چاول
میٹھی مکئی
سبز بین

روسٹ کیا ہوا بیف اور یورکشائر
پڈنگ

باربی کیو چکن فیلٹ
اوون میں بیک کیے ہوئے کٹے
ہوئے جڑی بوٹیوں والے آلو
پیزا

میٹھی چلی والی مرغابی
چاول
سبزی کے ساسیجز اور گریوی
میش کیے ہوئے آلو

بیک کی ہوئی فش فنگرز اور ٹماٹو
کیچپ
چپس
سبزی کا لزانیا
ادرک والی بریڈ

آئس کریم ،سمودیز ،سیب کی لولی

روسٹ کیے ہوئے آلو
گوبھی ،گاجر اور پھول گوبھی کا
مکس
گریوی
چھوٹے بسکٹ اور پھل کے تکون

میٹھی مکئی
مٹر

بروکولی
پھول گوبھی

بیک کیے ہوئے بین
مٹر

پھل کا فلیپ جاک

جیلی ،اینجل ڈیالئٹ ،دہی ،تازہ پھل

لیموں کا مفن

بیف بولوگنیس پاستا بیک
ادرک والی بریڈ کے فنگر

روسٹ کیا ہوا چکن اور گریوی
روسٹ کیے ہوئے آلو

سبزی کا ٹیگائن
جیول واال کؤس کؤس

بیک کیے ہوئے چکن ،سبزی اور
آلو

بیٹرڈ مچھلی اور ٹماٹو کیچپ
چپس

سبزی کا پف
میش کیے ہوئے آلو

قورن نگٹس (سبزی کے)

پیزا

اتالوی ٹماٹو پاستا
ادرک والی بریڈ کے فنگر

ٹماٹو ڈریسنگ اور مکس سالد کے
ساتھ فاالفل ریپ

سبزیوں کی تگڑی
بیک کیے ہوئے بین

بیک کی ہوئی گوبھی اور پھول
گوبھی
ٹماٹو بریڈ
کول سال
کٹی ہوئی گاجریں
سبز بین

گوبھی
بیٹن گاجریں

مٹر
مکس مرچوں کے ساتھ میٹھی
مکئی
چاکلیٹ جو کی کوکی

سبز بین
میٹھی مکئی

آئس کریم ،سمودیز ،سیب کی لولی

چھوٹے بسکٹ اور پھل کے تکون

گاجر کا کیک

جیلی ،اینجل ڈیالئٹ ،دہی ،تازہ پھل

ببل سیلمون
دن کے آلو

روسٹ کیا ہوا سؤر اور گریوی
روسٹ کیے ہوئے آلو

میکرونی پنیر
ادرک والی بریڈ کے فنگر

قورن ٹماٹو پاستا بیک

ٹینگی چکن کڑی
نان بریڈ
چاول
پیزا
کول سال

بیک کیے ہوئے سؤر کے ساسیجز
آلو کے تکون

مٹر

گوبھی ،گاجر اور پھول گوبھی کا
مکس

سبز بین
کٹی ہوئی گاجر

آئس کریم ،سمودیز ،سیب کی لولی

چھوٹے بسکٹ اور پھل کے تکون

براؤنی

بیک کی ہوئی فش فنگرز اور ٹماٹو
کیچپ
چپس
الل دال کا فالن
نئے آلو

پاستا کے ساتھ ٹماٹر کی چٹی میں
سبزی کے کوفتے
ادرک والی بریڈ کے فنگر
گوبھی
گاجریں

بیک کیے ہوئے بین
مٹر

جیلی ،اینجل ڈیالئٹ ،دہی ،تازہ پھل

پنیر اور سیب کا تکون

اضافی بریڈ اور موسمی سالد کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے
تازہ پھل ،فروٹی پاٹس ،نامیاتی دہی ،چاول کے پاٹس ،پنیر اور بسکٹس روزانہ دستیاب ہوتے ہیں

