برنامه غذایی ناهارنیمه اول بهمن 6996
تاریخ
شنبه63/93
یکشنبه11/6
دوشنبه66/2
سه شنبه66/9
چهارشنبه66/4
پنجشنبه66/5
شنبه66/7
یکشنبه66/8
دوشنبه66/9
سه شنبه/63
چهارشنبه66/66
پنجشنبه66/62
شنبه 66/64

یکشنبه /65

ناهار منو اول

ناهار منو دوم

لوبیاپلو+ماست خیار
چلوجوجه+سوپ جو +نارنج
+گوجه +دوغ
نثارپلو+ماست +میوه
چلوماهی +نارنج +خرما

میرزاقاسمی +ماست خیار
چلوجوجه ترش+سوپ
جو+نارنج+گوجه +دوغ
کوفته تبریزی +ماست +میوه
جغوربغور+نارنج+دوغ
کشک بادمجان +ماست +میوه

زرشک پلومرغ +سوپ +میوه
چلوکباب+گوجه +آش+دوغ ---------------------------
ماکارونی گرم +ماست خیار
استانبولی +ماست خیار
چلوجوجه ترش +سوپ شیر+نارنج
چلوجوجه+سوپ
+گوجه +دوغ
شیر+نارنج+گوجه +دوغ
چلوکباب+گوجه +آش +میوه +دوغ
چلوقیمه سیب
زمینی+ساالد+میوه
باقالپلو گوشت +ماست
چلوماهی +نارنج +خرما
میرزاقاسمی +دوغ+میوه
چلوقیمه بادمجان +دوغ +میوه
چلوفسنجان+ساالدشیرازی ----------------------------
ماکارونی گرم+ماست خیار
لوبیاپلو+ماست خیار
چلوجوجه
چلوجوجه+سوپ
ترش+سوپ+گوجه+نارنج +دوغ
+گوجه+نارنج +دوغ
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برنامه غذایی ناهار نیمه دوم بهمن 6996
تاریخ

ناهارمنو اول

ناهارمنو دوم

دوشنبه66/66
سه شنبه67/
چهارشنبه66/68
پنجشنبه66/69
شنبه 66/26
یک شنبه66/22

نثارپلو+ترشی +میوه
چلوماهی +نارنج+خرما
چلومرغ +سوپ +میوه
چلوکباب+گوجه دوغ +آش
استانبولی +ماست خیار

کوفته تبریزی +ترشی +میوه
چلوقیمه بادمجان+ماست ساده
میرزاقاسمی+ماست ساده
--------------ماکارونی +ماست خیار

دوشنبه 66/29

باقالپلو +ساالد+میوه

کوفته تبریزی+ساالد+میوه

چلوماهی +نارنج +خرما
سه شنبه/24
چهارشنبه 66/25زرشک پلومرغ+سوپ ومیوه
چلوفسنجان+ساالدشیرازی
پنجشنبه66/26
لوبیاپلو+ماست خیار
شنبه66/28
نثارپلو+ماست+میوه
یکشنبه66/29
چلوجوجه+سوپ+نارنج
دوشنبه66/93
+دوغ+گوجه

چلوخورش کرفس+ماست
کشک بادمجان +ماست ومیوه
----------------------میرزاقاسمی+ماست خیار
کوفته تبریزی+ماست+میوه
چلوجوجه
ترش+سوپ+نارنج+دوغ+گوجه
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برنامه غذایی شام نیمه اول بهمن 6996
تاریخ
شنبه30/10
یکشنبه66/6
دوشنبه66/2
سه شنبه/9
چهارشنبه66/4
پنجشنب66/5
شنبه66/7
یکشنبه66/8
دوشنبه66/9
سه شنبه/63
چهارشنبه66/66
پنج شنبه63/62
شنبه 66/64
یکشنبه 66/65

شام منو دوم
شام منو اول
تخم مرغ سیب
شینسل مرغ +خیارشور+میوه
زمینی+خیارشور+میوه
چلوقیمه سیب زمینی+ماست ساده --------------------------------
خوراک مرغ وقارچ+دوغ +میوه
ساالد الویه +دوغ +میوه
خوراک لوبیا گوشت +ساالدکاهو
عدس پلو گوشت +ساالدکاهو
تن ماهی تخم مرغ +خیار+گوجه خوراک کتلت گوشت +خیار+گوجه
کنسرو لوبیا قارچ+خیار
ماکارونی خام +مایه
ماکارونی+خیار
تخم مرغ سیب زمینی +کره
شینسل مرغ +خیارشور+میوه
+خیارشور+میوه
----------------------------چلوقیمه بادمجان+سبزی خوردن
خوراک عدسی +دوغ +میوه
ساالد الویه+دوغ +میوه
خوراک مرغ وقارچ+ماست
عدس پلو گوشت +ماست موسیر
موسیر
خوراک کتلت گوشت +خیارگوجه
تن ماهی تخم مرغ +خیارگوجه
کنسرو لوبیا قارچ+خیار
ماکارونی خام +مایه
ماکارونی+خیار
تخم مرغ سیب زمینی
شینسل مرغ +خیارشور+میوه
کره+خیارشور+میوه
----------------------------چلو قیمه سیب زمینی+ماست
ساده
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برنامه غذایی شام نیمه دوم بهمن 6996
تاریخ
دوشنبه66/66
سه شنبه66/67
چهارشنبه66/68
پنجشنبه66/69
شنبه 66/26

شام منو اول
ساالدالویه+دوغ +میوه
عدس پلو گوشت+ساالد
تن ماهی تخم مرغ+خیارگوجه
ماکارونی آماده +خیار
شینسل مرغ +خیارشور+میوه

شام منو دوم
خوراک مرغ وقارچ+دوغ +میوه
خوراک کتلت گوشت+ساالد
خوراک لوبیا گوشت +خیارگوجه
کنسرو لوبیاقارچ +خیار
تخم مرغ سیب
زمینی+خیارشور+میوه

یکشنبه 66/22
دوشنبه66/29
سه شنبه66/24

ساالدالویه +دوغ +میوه
عدس پلوگوشت +ماست موسیر

چهرشنبه66/25
پنجشنبه66/26

تن ماهی تخم مرغ +خیارگوجه
ماکارونی خام+مایه
ماکارونی+خیار
شینسل مرغ +خیارشور+میوه

یکشنبه66/29
دوشنبه66/93

چلوقیمه بادمجان +سبزی
ساالدالویه +دوغ+میوه

شنبه66/28

خوراک عدسی+دوغ +میوه
خوراک مرغ وقارچ +ماست
موسیر
خوراک کتلت +خیارگوجه
کنسرولوبیا قارچ +خیار
تخم مرغ سیب
زمینی+خیارشور+میوه
خوراک مرغ وقارچ+دوغ +میوه
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