
 5931 شهریور ماهبنام خدا/ برنامه غذاخوری های دانشگاه علوم پزشکی لرستان در

 القاصی برای نظارت و اقدام  / سرکار خانم موسوی برای نظارت و اقدام/جناب آقای محمودی  /پیمانکار برای اقدامرونوشت:جناب آقای فیضیان برای نظارت و اقدام /جناب اقای 

 کنارغذا شام کنار غذا ناهار صبحانه تاریخ ایام

 نوع دو نوع یک

 ماست استامبولی ساالد فصل ---- چلو کباب کوبیده  5/6/31 دوشنبه

 میوه چلوخورش بادمجان دلستر و زیتون ---- شوید پلو با ماهی  2/6/31 سه شنبه

 دوغ ساالد الویه ماست موسیر ---- چلوخورش سبزی  9/6/31 چهارشنبه

 دلستر شوید پلو با تن ماهی ماست ---- زرشک پلو با مرغ  4/6/31 پنج شنبه

 تعطیل 1/6/31 جمعه

 ماست ومیوه ماکارونی دوغ ---- باقالپلو با گوشت :عسل شیر کره3بسته 6/6/31 شنبه

 : مربا شیر کره پنیر4بسته 

 دوغ خوراک مرغ ساالد فصل ---- چلوخورش قیمه  7/6/31 یکشنبه

 میوه عدس پلو با گوشت ماست موسیر ---- جلوجوجه کباب  8/6/31 دوشنبه

 ماست چلوخورش آلو دلستر  ---- شوید پلو با ماهی  3/6/31 سه شنبه

 دلستر خوراک شینسل مرغ ماست و میوه ---- چلوخورش سبزی  51/6/31 چهارشنبه

 زیتون جلوجوجه کباب ماست ---- استامبولی  55/6/31 پنج شنبه

 تعطیل 52/6/31 جمعه

 دلستر شوید پلو با تن ماهی ساالد فصل ---- چلو کباب کوبیده :مربا شیرکره  پنیر1بسته  59/6/31 شنبه

   : حلوا شکری تخم مرغ کره[شیر2بسته 

 دوغ و میوه ساالد الویه ماست موسیر ---- چلوخورش بادمجان  54/6/31 یکشنبه

 ماست  استامبولی دوغ ---- باقالپلو با مرغ  51/6/31 دوشنبه

 دوغ خوراک شینسل مرغ ماست و میوه ---- عدس پلو با گوشت   56/6/31 سه شنبه

 ماست چلوخورش سبزی زیتون ---- جلوجوجه کباب  57/6/31 چهارشنبه

تخم مرغ و خوراک  ماست ---- ماکارونی  58/6/31 پنج شنبه

 گوجه و سیب زمینی

 میوه

 تعطیل 53/6/31 جمعه

 و میوه ماست چلوخورش آلو دوغ ---- زرشک پلو با مرغ :عسل شیر کره3بسته 21/6/31 شنبه

 : مربا شیر کره پنیر4بسته 

 دوغ خوراک مرغ ماست موسیر  ---- استامبولی  25/6/31 یکشنبه

 /تعطیل  عید سعید قربان برتمام مسلمانان جهان مبارک 22/6/31 دوشنبه

 دلستر شوید پلو با تن ماهی دوغ ---- باقالپلو با گوشت  29/6/31 سه شنبه

 ماست و میوه عدس پلو با گوشت ساالد فصل ---- چلوخورش قیمه  24/6/31 چهارشنبه

 دوغ ساالد الویه زیتون ---- جلوجوجه کباب  21/6/31 پنج شنبه

 تعطیل 26/6/31 جمعه

 میوه خوراک شینسل مرغ ساالد فصل ----  چلو کباب کوبیده :مربا شیرکره  پنیر1بسته  27/6/31 شنبه

 : حلوا شکری تخم مرغ کره[شیر2بسته 

 ماست کدوچلوخورش  دلستر و زیتون ---- شوید پلو با ماهی  28/6/31 یکشنبه

 دوغ جلوجوجه کباب ماست موسیر و میوه ---- عدس پلو با گوشت  23/6/31 دوشنبه

 عید سعید غدیر خم مبارک /تعطیل 91/6/31 سه شنبه

 ماست و میوه استامبولی دوغ ---- باقالپلو با گوشت  95/6/31 چهارشنبه


