
 کنار غذا شام کنار غذا 2ناهار  1ناهار  صبحانه تاریخ ایام هفته
 

10/00/1901 دوشنبه   دوغ زرشک پلو با مرغ ماست موسیرو میوه استامبولی چلوخورش قیمه 

 سه شنبه 20/00/1901    ماست موسیر عدس پلو با گوشت دوغ پلو با گوشتباقاال  جوجه کباب 

09/00/1901 بهشنچهار    دلستر و میوه  شوید پلو با تن ماهی ماست چلوخورش بادمجان چلوخورش سبزی 

00/00/1901 پنج شنبه   ماست چلوخورش قیمه دوغ   باقاال پلو با مرغ 

01/00/1901 جمعه  تعطیل 

00/00/1901 شنبه  ماست و میوه استامبولی دلستر و زیتون  شوید پلو با ماهی چلو کباب کوبیده  1-2بسته 

00/00/1901 یکشنبه   ماست زرشک پلو با مرغ دوغ چلوخورش سبزی  چلوخورش قیمه 

00/00/1901 دوشنبه  تعطیل 

00/00/1901 سه شنبه    دوغ چلو خورش آلو سوپ باقاال پلو با گوشت جوجه کباب 

10/00/1901 بهنچهارش  تعطیل 

10/00/1901 پنج شنبه   دوغ ساالد الویه ماست و میوه   عدس پلو با گوشت 

10/00/1901 جمعه  تعطیل 

10/00/1901 شنبه  ماست و میوه استامبولی دلستر  زرشک پلو با مرغ شوید پلو با ماهی 9-0بسته 

10/00/1901 یکشنبه   دلستر  شوید پلو با تن ماهی ماست موسیر چلوخورش سبزی  چلوخورش قیمه 

10/00/1901 دوشنبه    ماست زرشک پلو با مرغ دوغ باقاال پلو با گوشت چلو کباب کوبیده 

10/00/1901 سه شنبه    دوغ و میوه ساالد الویه دلستر وزیتون  شوید پلو با ماهی جوجه کباب 

10/00/1901 بهچهارش    ماست موسیر چلو کباب کوبیده ماست و میوه استامبولی بادمجانچلوخورش 

10/00/1901 پنج شنبه   ماست ماکارونی دوغ   زرشک پلو با مرغ 

10/00/1901 جمعه  تعطیل 

10/00/1901 شنبه  دلستر  شوید پلو با تن ماهی ماست چلو خورش آلو چلوخورش سبزی  1-2بسته 

10/00/1901 یکشنبه    ماست و میوه عدس پلو با گوشت دوغ باقاال پلو با گوشت جوجه کباب 

10/00/1901 دوشنبه   دوغ باقاال پلو با مرغ ماست موسیرو میوه استامبولی چلوخورش قیمه 

10/00/1901 سه شنبه   ماست چلو خورش آلو دلستر  چلو کباب کوبیده  شوید پلو با ماهی 

10/00/1901 بهچهارش   دلستر و میوه ساالد الویه سوپ جوجه کباب  با مرغ زرشک پلو 

10/00/1901 پنج شنبه   دوغ چلوخورش بادمجان ماست موسیر   عدس پلو با گوشت 

10/00/1901 جمعه  تعطیل 

10/00/1901 شنبه             

10/00/1901 یکشنبه  دوغ و میوه و گوجه و  شنیسل مرغ دلستر  زرشک پلو با مرغ شوید پلو با ماهی 9-0بسته
 فلفل دلمه ای

10/00/1901 دوشنبه   دوغ باقاال پلو با مرغ ماست موسیر استامبولی چلوخورش قیمه 

10/00/1901 سه شنبه   دلستر  شوید پلو با تن ماهی دوغ زرشک پلو با گوشت جوجه کباب 
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