ایام

تاریخ

صبحانه

ناهار
نوع یک

کنار غذا
نوع دو

شام
نوع یک

کنارغذا
نوع دو

جمعه

1395/11/01

شنبه

1395/11/02

یکشنبه

1395/11/03

چلً خًرش قیمٍ

دوشنبه

1395/11/04

شًیذ پلً تا ماَی

دلستر ي خرما

سه شنبه

1395/11/05

جًجٍ کثاب

ديغ

استامثًلی

چهارشنبه

1395/11/06

چلً خًرش سثسی

ماست ي میًٌ

تاقال پلً تا مرغ

ديغ

پنج شنبه

1395/11/07

عذس پلً تا گًشت

ماست مًسیر

چلً خًرش کذي

ماست

جمعه

1395/11/08

تعطیل

شنبه

1395/11/09

چلًکثاب کًتیذٌ

ديغ

تستٍ 2ي1

تستٍ 4ي3

چلًکثاب کًتیذٌ

ديغ

شًیذ پلً تا ته ماَی

دلستر

زرشک پلًتا مرغ

ديغ

ساالد الًیٍ

دلستري میًٌ

ماست

عذس پلً تا گًشت

ديغ

چلً خًرش آلً

ماست مًسیر
ماست ي میًٌ

خًراک کًکً سیة

ديغ ي فلفل

زمیىی

دلمٍ ای ي گًجٍ

یکشنبه

1395/11/10

چلً خًرش قیمٍ

ماست مًسیر

استامثًلی

ماست ي میًٌ

دوشنبه

1395/11/11

شًیذ پلً تا ماَی

دلستر ي زیتًن

چلً خًرش سثسی

ديغ

سه شنبه

1395/11/12

ماکاريوی

ماست ي میًٌ

زرشک پلً تا مرغ

ماست

چهارشنبه

1395/11/13

جًجٍ کثاب

ماست مًسیر

عذس پلً تا گًشت

ماست ي میًٌ

پنج شنبه

1395/11/14

چلً خًرش تادمجان

ديغ

شًیذ پلً تا ته ماَی

دلستر

جمعه

1395/11/15

شنبه

1395/11/16

یکشنبه

1395/11/17

چلً خًرش قیمٍ

دوشنبه

1395/11/18

زرشک پلً تا گًشت

تعطیل

ماست

ساالد الًیٍ

ديغ

ماست مًسیر

شًیذ پلً تا ته ماَی

دلستر ي میًٌ

سًج

عذس پلً تا گًشت

سه شنبه

1395/11/19

استامثًلی

چلً خًرش کذي

ماست ي میًٌ

زرشک پلً تا مرغ

ديغ

چهارشنبه

1395/11/20

شًیذ پلً تا ماَی

جًجٍ کثاب

دلستر ي خرما

چلً خًرش سثسی

ماست مًسیر

پنج شنبه

1395/11/21

چلًکثاب کًتیذٌ

ديغ

استامثًلی

ماست ي میًٌ

جمعه

1395/11/22

شنبه

1395/11/23

تستٍ 2ي1

تاقال پلً تا مرغ
چلً خًرش سثسی

شىیسل مرغ ي

ماست

فلفل دلمٍ ای

تعطیل
تستٍ 4ي3

ديغ ي فلفل

جًجٍ کثاب

شًیذ پلً تا ماَی

دلستر

شىیسل مرغ

یکشنبه

1395/11/24

چلً خًرش قیمٍ

چلً خًرش سثسی

ديغ

تاقال پلً تا مرغ

ماست يمیًٌ

دوشنبه

1395/11/25

چلًکثاب کًتیذٌ

ماست مًسیر

چلً خًرش کذي

ديغ

سه شنبه

1395/11/26

چلً خًرش آلً

عذس پلً تا گًشت

ماست ي میًٌ

خًراک مرغ

ماست ي فلفل

چهارشنبه

1395/11/27

شًیذ پلً تا ماَی

زرشک پلً تا گًشت

دلستر ي زیتًن

استامثًلی

پنج شنبه

1395/11/28

چلً خًرش تادمجان

ماست

شًیذ پلً تا ته ماَی

جمعه

1395/11/29

شنبه

1395/11/30

دلمٍ ای ي گًجٍ

دلمٍ ای ي گًجٍ
ي ًَیچ پختٍ
ماست مًسیر
تخم مرغ ي گًجٍ ي

دلستر ي میًٌ

سیة زمیىی
تعطیل
تستٍ 2ي1

جًجٍ کثاب

زرشک پلً تا مرغ

سًج

ساالد الویه

دلستر ي میًٌ

