
 

 

 کنارغذا/افطار شام کنار غذا صبحانه)سحری( تاریخ ایام
 دوغ چلوکباب کوبیده ماست و میوه استامبولی 1/4/95 سه شنبه

 شیر و خرما و سوپ باقالپلو با مرغ ماست چلو خورش سبزی 2/4/95 چهار شنبه

 دوغ چلو خورش بادمجان ماست و میوه چلوکباب کوبیده 3/4/95 پنج شنبه

 شیر و خرما و سوپ خوراک مرغ دلسترو زیتون شوید پلو با ماهی قزل آال 4/4/95 جمعه

 ماست و میوه عدس پلو با گوشت دوغ چلو خورش قیمه 5/4/95 شنبه

 ماست و شیر و خرما استامبولی ماست موسیر چلو جوجه کباب  6/4/95 یکشنبه

 سوپدوغ و  زرشک پلو با مرغ دوغ و میوه چلو خورش سبزی 7/4/95 دوشنبه

 دلستر و شیر و خرما شوید پلو با ماهی قزل آال ماست چلو خورش آلو 8/4/95 سه شنبه

 دوغ و سوپ چلوکباب کوبیده ماست و میوه استامبولی 9/4/95 چهار شنبه

 دوغ و شیر و خرما چلو جوجه کباب ماست موسیر چلو خورش قیمه 10/4/95 پنج شنبه

 دوغ و سوپ باقالپلو با مرغ و میوهماست  عدس پلو با گوشت 11/4/95 جمعه

 ماست و شیر و خرما خوراک مرغ ماست موسیر چلو خورش سبزی 12/4/95 شنبه

 ماست موسیر عدس پلو با گوشت دوغ و میوه چلوکباب کوبیده 13/4/95 یکشنبه

 شیر و خرما و سوپ زرشک پلو با مرغ دلسترو زیتون شوید پلو با ماهی قزل آال 14/4/95 دوشنبه

 دوغ چلو جوجه کباب ماست و میوه استامبولی    15/4/95 سه شنبه

 تعطیل تعطیل 16/4/95 چهار شنبه
 تعطیل تعطیل 17/4/95 پنج شنبه

 تعطیل تعطیل 18/4/95 جمعه

 کنارغذا شام کنارغذا ناهار صبحانه تاریخ ایام
 دوغ و میوه خوراک مرغ ماست موسیر عدس پلو با گوشت مربا،شیر،پنیر،کره 1 19/4/95 شنبه

 حلواشکری،شیر،تخم مرغ،کره 2

 ماست استامبولی دوغ چلو خورش قیمه ---- 20/4/95 یکشنبه

 دوغ چلو خورش آلو ماست و میوه باقالپلو با مرغ ---- 21/4/95 دوشنبه

 ماست و میوه ماکارونی ماست موسیر چلو خورش سبزی ---- 22/4/95 سه شنبه

 ماست چلو خورش بادمجان دلسترو زیتون شوید پلو با ماهی قزل آال ---- 23/4/95 چهار شنبه

 دوغ ساالد الویه ماست چلو جوجه کباب ---- 24/4/95 پنج شنبه

 تعطیل ---- 25/4/95 جمعه

 دوغ چلو خورش سبزی ماست موسیر و میوه استامبولی عسل،شیر،کره 1 26/4/95 شنبه

     مربا،شیر،کره،پنیر 2

 ماست و میوه عدس پلو با گوشت دلستر وزیتون شوید پلو با ماهی قزل آال ---- 27/4/95 یکشنبه

 دلستر ساالد الویه ماست موسیر چلو خورش قیمه ---- 28/4/95 دوشنبه

 ماست و میوه ماکارونی دوغ باقالپلو با مرغ ---- 29/4/95 سه شنبه

 دلستر خوراک شینسل مرغ دوغ و میوه چلوکباب کوبیده ---- 30/4/95 چهار شنبه

 دوغ خوراک مرغ ماست موسیر چلو خورش آلو ---- 31/4/95 پنج شنبه


