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 األثنين الثالثاء األربعاء الخميس الجمعة
10/2  

محشي ساندويتش اإلفطار:
 للفطور
بالجبنة بيتزا الغداء:  
حمصوطازج قرنبيط   

 كوب من عصير الفواكه
 فواكه طازجة وخضار    

 

9/2  
خبزكعكي صغير اإلفطار: 

 )بايقل( مع كريمة الجبنة 
بالبايكن همبرغر الغداء:

مع )لحم خنزير مقدد( 
 الجبنة 

 بازالء خضراء محالة
 برتقال ماندارين )يوسفي(

  فواكه طازجة وخضار

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

 رغيف كعك صغير
نقانق مغلف بالذرة  الغداء: 

 المحالة بالعسل
 خضروات

 كوب من صلصة التفاح
 فواكه طازجة وخضار

7/2  
بيتزا االفطاراإلفطار:   
سندويتش دجاج مع الغداء: 

 خبز كامل القمح
 جزر وحمص 

األناناس  قطع فاكهة من  
 فواكه طازجة وخضار

 

6/2  
بسكويت بالدجاجاإلفطار:  
سندويتش باللحم الغداء: 

على شكل كريات مع خبز 
 بالقمح الكامل 

 فاصوليا خضراء
المقطع الخوخمن فاكهة   

ر    فواكه طازجة وخضا  

17/2  
فطيرة خبز  اإلفطار:
 بالقرفه

برغر صغير  2الغذاء: 

 بالجبنة
 بطاطا تشيبس مقلية

 كوب من عصير الفواكه
 فواكه طازجة وخضار

 
 

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

  )ستيك( بالجبنة
 قرنبيط محمصة بالثوم

 برتقال ماندارين )يوسفي(
 فواكه طازجة وخضار

15/2  
حبوب متنوعة  اإلفطار: 

)كورن فليكس( & رغيف 
 كعك صغير

أجنحة دجاج بدون الغداء: 
  عظم مع خبز بالثوم

 كرفس و فول سوداني
صلصة التفاح   

 فواكه طازجة وخضار

14/2  
بيتزا االفطاراإلفطار:   
خبز محشية بالجبنة  الغداء: 

 مع صلصة المارينارا
 جزر طازج صغير

  خضروات
كهة من قطع األناناسفا  

  فواكه طازجة وخضار
 

13/2  
فطيرة من اإلفطار: 
 البانكيك
خبزالتاكو مع ذرة الغداء: 

 وخضروات مشكلة 
 وب من فاكهة الخوخك

 المقطع
 فواكه طازجة وخضار

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

 سلطة جانبية طازجة
 صلصلة التفاح بالخوخ
 فواكه طازجة وخضار

 

23/2  
ساندويتش   اإلفطار: 

 بالجبنة والبيض
خبز التاكو مع الغداء: 

 الفول
 برتقال ماندارين )يوسفي(

طازجة وخضارفواكه   
 

22/2  
حبوب متنوعة اإلفطار: 

)كورن فليكس( & رغيف 
 كعك صغير

ساندويتش دجاج مع الغداء: 
  خبز كامل القمح

 سلطة مع القرنبيط
 صلصة التفاح

 فواكه طازجة وخضار 

21/2  
بيتزا االفطاراإلفطار:   
دجاج بشكل الغداء: 
 الفشار 

 أرز مع الخضروات 
 بازالء خضراء محالة

 قطع من األناناس
 فواكه طازجة وخضار

20/2  
شرائح الخبز اإلفطار: 
 الفرنسي
خبز محشي  الغداء: 

بالجبنة مع صلصلة 
  المارينارا

بالبخاز قرنبيط  
 خوخ مقطع

 فواكه طازجة وخضار 

3/3  
فطيرة خبز  اإلفطار:
 بالموز

برغر صغير  2 الغداء: 

 بالجبنة
 بطاطا حلوة

صلصة التفاح بالفراولة 
 والموز

 فواكه طازجة وخضار
 

2/3  
كعكة الشوفان   اإلفطار:
 )اوتميل(
دجاج بالفرن الغداء: 
بصلصة الترياكي ةمحمص  

 مع الخبز
 بازالء خضراء محالة

 خضروات 
 برتقال ماندارين )يوسفي(

 فواكه طازجة وخضار
 

 

1/3  
حبوب متنوعة  اإلفطار:

)كورن فليكس( & رغيف 
 كعك صغير

برغر بلحم الستيك  الغداء:
مع خبز كامل )الساليسبري( 

قمحال  
 بطاطا مهروسة مع الصلصة

 كوب من صلصلة التفاح
 فواكه طازجة وخضار

28/2  
بيتزا اإلفطاراإلفطار:   
نقانق على خبز الغداء: 

 كامل القمح
 فاصوليا

 قطع من األناناس
 فواكه طازجة وخضار 

27/2  
فطيرة صغيرة اإلفطار: 

 من البانكيك
أقراص الدجاج الغداء: 

مع الخبز بالثوم المقلية  
مع الجبنة بالبخار قرنبيط  

 خوخ مقطع
     فواكه طازجة وخضار


