
79310اردیبهشت ناهاربرنامه غذایی   

 تاریخ ناهارمنو اول ناهارمنو دوم
9/2شنبه  لوبیاپلو+ماست خیار میرزاقاسمی +ماست خیار  

گوجه+دوغ+نارنج+سوپ+ترش چلوجوجه /2/2یکشنبه چلوجوجه+سوپ+نارنج+دوغ وگوجه   
3/2دوشنبه نثارپلو+ساالدشیرازی کوفته تبریزی+ساال دشیرازی   

گرم +دوغ ماکارونی 4/2سه شنبه چلوماهی +نارنج +خرما   
5/2هچهارشنب زرشک پلومرغ+سوپ+میوه کشک بادمجان+ماست ومیوه  

6/2پنجشنبه چلوکباب +دوغ +گوجه +آش رشته   

/8/2شنبه استانبولی +ماست خیار کشک بادمجان +ماست خیار  
+گوجه +دوغچلوجوجه +سوپ شیر+نارنج چلوجوجه ترش +سوپ شیر+نارنج +گوجه +دوغ 1/2یکشنبه    

میوهکوفته تبریزی + میوهگوشت +باقالی پلو   

 
97/2دوشنبه  

99/2سه شنبه چلوماهی +نارنج +خرما ماکارونی گرم+دوغ  
  92/2چهارشنبه میالد حضرت قائم میالدحضرت قائم

93/2پنجشنبه چلوفسنجان +ساالدشیرازی   

95/2شنبه لوبیا پلو+ماست خیار ماکارونی گرم +ماست خیار  
 

/96/2یکشنبه چلوجوجه +سوپ +نارنج +گوجه +دوغ چلوجوجه ترش+سوپ +نارنج +گوجه+دوغ  
90/2دوشنبه  چلوقیمه سیب زمینی +ماست +میوه کوفته تبریزی+ماست +میوه  

98/2سه شنبه چلوماهی +نارنج +خرما چلوکرفس+ماست  
91/2چهارشنبه زرشک پلومرغ +سوپ+میوه کشک بادمجان+ماست  

27/2پنجشنبه چلوکباب +گوجه +دوغ +آش رشته   

22/2شنبه  استانبولی +ماست خیار میرزاقاسمی+ماست خیار  
دوغ+ گوجه+نارنج+شیر سوپ+ترش  چلوجوجه  چلوجوجه +سوپ شیر+نارنج+گوجه +دوغ 

 
23/2یکشنبه  

24/2دوشنبه چلوقورمه سبزی+ساالدشیرازی کوفته تبریزی+ساالدشیرازی  
25/2سه شنبه چلوماهی +نارنج +خرما ماکارونی گرم+دوغ  

  26/2چهارشنبه زرشک پلومرغ+سوپ+میوه 

   
خواهدشد اعالم جداگانه رمضان مبارک ماه برنامه  

 
  برنامه ماه مبارک رمضان جداگانه اعالم خواهدشد

   

   

   

   

   

 درموارد خاص امکان تغییر برنامه غذایی وجود دارد

   

   

   

   

   



   

9310اردیبهشت  برنامه غذایی شام  

 تاریخ شام منو اول شام منو دوم

 سیب زمینی نسل مرغیش تخم مرغ سیب زمینی+خیارشور+میوه
 +خیارشور+میوه

9/2شنبه  

2/2یکشنبه  چلوقیمه بادمجان+سبزی خوردن   

3/2دوشنبه ساالدالویه+دوغ +میوه خوراک مرغ وقارچ+دوغ +میوه  
موسیرخوراک لوبیا گوشت+ماست  4/2سه شنبه  عدس پلو گوشت+ماست موسیر   

5/2چهارشنبه تن ماهی تخم مرغ+خیارگوجه خوراک کتلت گوشت +خیارگوجه  
6/2پنجشنبه ماکارونی خام +مایه ماکارونی +خیار کنسرو لوبیا قارچ +خیار  

+خیارشور+میوهزمینی سیب نسل مرغیش تخم مرغ سیب زمینی +خیارشور+میوه 8/2شنبه    
1/2یکشنبه  چلوقیمه سیب زمینی +ماست    

97/2دوشنبه  ساالد الویه +دوغ +میوه خوراک عدسی +دوغ +میوه  
99/2سه شنبه عدس پلو گوشت +ساالدکاهو خوراک مرغ وقارچ +ساالدکاهو  

92/2چهارشنبه  میالد حضرت قائم تعطیل رسمی  
93/2پنجشنبه  ماکارونی آماده+خیار  کنسرو لوبیاقارچ+خیار  

+خیارشور+میوه سیب زمینی تخم مرغ سیب  نسل مرغ یش 
+خیارشور+میوهزمینی  

95/2شنبه   

96/2یکشنبه  چلوکرفس +سبزی خوردن   

90/2دوشنبه ساالد الویه +دوغ +میوه خوراک مرغ وقارچ+دوغ +میوه  
+ماست موسیرخوراک کتلت گوشت  98/2سه شنبه عدس پلوگوشت +ماست موسیر   

+خیارگوجهخوراک لوبیا گوشت  91/2چهارشنبه تن ماهی تخم مرغ +خیارگوجه   
27/2پنجشنبه  ماکارونی خام +مایه ماکارونی+خیار کنسرولوبیاقارچ +خیار  

شینسل مرغ سیب زمینی  تخم مرغ سیب زمینی +خیارشور+میوه
 +خیارشور+میوه

22/2شنبه   

23/2یکشنبه  چلوقیمه سیب زمینی +ماست    

+میوهخوراک مرغ وقارچ +دوغ  24/2دوشنبه  ساالد الویه +دوغ +میوه   
ماست موسیرعدس پلوگوشت + خوراک کتلت+ماست موسیر  25/2سه شنبه   

26/2چهارشنبه  تن ماهی تخم مرغ +خیارگوجه   

   

 برنامه ماه مبارک رمضان جداگانه اعالم خواهدشد 

   

   

   

   

 

   

دارد درموارد خاص امکان تغییر برنامه غذایی وجود  

   

   

   



 


