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 األثنين الثالثاء األربعاء الخميس الجمعة
10/2  

 اإلفطار: 
 ساندويتش للفطور

بيتزا الغداء:  
حمصقرنبيط و  

 كوب من عصير الفواكه
 فواكه طازجة وخضار    

 

9/2  
خبزكعكي صغير اإلفطار: 

 )بايقل( مع كريمة الجبنة 
همبرغر مع الجبنة الغداء:  

 ذرة حلوة صفراء
الفواكة المشكلةكوب من   

  فواكه طازجة وخضار

8/2  
حبوب اإلفطار:  
متنوعة )كورن فليكس( & 

 رغيف كعك صغير
نقانق مغلف بالذرة  الغداء: 

 المحالة بالعسل
و حمصجزر   

 كوب من صلصة التفاح
 فواكه طازجة وخضار

7/2  
بيتزا االفطاراإلفطار:   
سندويتش دجاج مع الغداء: 

 خبز كامل القمح
 بطاطا حلوة

فاكهة الكمثرىكوب من   
 فواكه طازجة وخضار

 

6/2  
بسكويت بالدجاجاإلفطار:  
سندويتش باللحم الغداء: 

على شكل كريات مع خبز 
 بالقمح الكامل 

 فاصوليا خضراء
 كوب من فاكهة الخوخ
ر    فواكه طازجة وخضا  

17/2  
محشية  فطيرة اإلفطار:  
قضمات من البايقلالغذاء:   

 قرنبيط  وحمص
 كوب من عصير الفواكه
 فواكه طازجة وخضار

 
 

16/2  
فطيرة البانكيك  اإلفطار: 
 الصغيرة
ساندويتش لحم  الغداء:

مع خبز  )ستيك( بالجبنة
 كامل القمح

 بازالء خضراء
الفواكة المشكلةكوب من   

 فواكه طازجة وخضار

15/2  
حبوب متنوعة  اإلفطار: 

)كورن فليكس( & رغيف 
 كعك صغير

همبرغر صغير مع  2الغداء: 

 الجبنة 
 جزر مقطع 

صلصة التفاح   
 فواكه طازجة وخضار

14/2  
بيتزا االفطاراإلفطار:   
خبز محشية بالجبنة  الغداء: 

 مع صلصة المارينارا
 حمص مع الخبز )البيتا(
 كوب من فاكهة الكمثرى

  فواكه طازجة وخضار
 

13/2  
من  فطيرةاإلفطار: 
 البانكيك
أقراص الدجاج الغداء: 

فاصوليامع  المقلية  
 خضراء

 كوب من فاكهة الخوخ
 فواكه طازجة وخضار

24/2  
كعكة الشوفان   اإلفطار:
 )اوتميل(
بيتزا بالخبز الغداء: 
 الفرنسي

 شوربة ذرة مشكلة
لخوخصلصلة التفاح با  

 فواكه طازجة وخضار
 

23/2  
ساندويتش   اإلفطار: 

 بالجبنة والبيض
خبز التاكو مع الغداء: 

 الفول
اكهة الخوخكوب من ف  

 فواكه طازجة وخضار
 

22/2  
حبوب متنوعة اإلفطار: 

)كورن فليكس( & رغيف 
 كعك صغير

خبز محشي بالجبنة الغداء: 
  مع صلصلة المارينارا

بالبخاز قرنبيط  
 كوب من فواكه مشكلة 
 فواكه طازجة وخضار 

21/2  
بيتزا االفطاراإلفطار:   
هامبرغر مع خبز الغداء: 

 كامل القمح
 بطاطا حلوة

 كوب من فاكهة الكمثرى
 فواكه طازجة وخضار

20/2  
شرائح الخبز اإلفطار: 

يالفرنس  
ساندويتش دجاج الغداء: 

 مع خبز كامل القمح
 بطاطا مدورة 

خوخكوب من فاكهة ال  
  فواكه طازجة وخضار

3/3  
بيتزا االفطار  اإلفطار:  
برغر صغير  2 الغداء: 

 بالجبنة
 قرنبيط أخضر و جبنة

صلصة التفاح بالفراولة 
 والموز

 فواكه طازجة وخضار
 

2/3  
كعكة الشوفان   اإلفطار:
 )اوتميل(
مكرونة بالجبنة مع  الغداء: 

 بازالء خضراء
 خبز بالثوم

 كوب من الفواكه المشكلة
 فواكه طازجة وخضار

 
 

1/3  
حبوب متنوعة  اإلفطار:

)كورن فليكس( & رغيف 
 كعك صغير

برغر بلحم الستيك  الغداء:
مع خبز كامل )الساليسبري( 

 القمح
 بطاطا مهروسة مع الصلصة

 كوب من صلصلة التفاح
 فواكه طازجة وخضار

28/2  
بيتزا اإلفطاراإلفطار:   
نقانق على خبز الغداء: 

 كامل القمح
 فاصوليا

 كوب من فاكهة الكمثرى
  فواكه طازجة وخضار

27/2  
فطيرة صغيرة اإلفطار: 

 من البانكيك
أقراص الدجاج الغداء: 

 المقلية
 جزر بالبخار

 خبز بالثوم
الخوخكوب من فاكهة   

     فواكه طازجة وخضار


