
 

 روز تاریخ صبحانه میوه و سبزی میان وعده ناهار

با گوشت + ماست و خیار و کشمش عدس پلو   1/11/98 نیمرو با دمنوش هویج و خیار سوپ جو   سه شنبه 

+ زیتون شوید پلو با مرغ خرما بیسکوییتشیر و   2/11/98 حلیم سیب و نارنگی   چهارشنبه 

+ پیازچه آبگوشت با گلپرسیب زمینی   رخامه شکالتی و سفید با شی شلغم و خرمالو   5/11/98  شنبه 

+ زیتون مرغ زرشک پلوبا 6/11/98 کره عسل با شیر سیب و خیار عدسی   یکشنبه 

+ خیارشور و گوجه کتلت 7/11/98 نان و پنیر و گردو موز و خیار ساندویچ مرغ   دوشنبه 

+ شربت جوجه کباب و هویج خرما حلوا با نان بستنی  8/11/98 املت   سه شنبه 

9/11/98 تعطیل                                                                          سالروز شهادت حضرت زهرا )س(  چهارشنبه 

+ ساالد شیرازی خورشت قورمه سبزی 12/11/98 عدسی موز و هویج ساندویچ کتلت   شنبه 

+ زیتونسبزی پلو با ماهی  13/11/98 کره مربا و شیر زیتون و سیب پوره سیب زمینی   یکشنبه 

+ شور ماکارانی 14/11/98 نان و پنیر و گردو انار دون شده با گلپر و گل کلم آش جو   دوشنبه 

+ پیازچه چیکن استراگانف 15/11/98 ارده شیره با شیر کیوی و نارنگی سمبوسه   سه شنبه 

+ ساالد کلم استانبولی خانگی شیر و کیک  16/11/98 ساندویچ تخم مرغ سیب و خیار   چهارشنبه 

+ پیازچه چلو کباب کوبیده  19/11/98 نان و پنیر و گردو پرتقال و کرفس ساندویچ کوکوسبزی   شنبه 

+ گوجه و خیارشور و شربت سلشن 20/11/98 کره حلواارده با شیر خرما و موز ساالد شوید   یکشنبه 

+ سبزی خوردن خورشت قیمه سیب زمینی 21/11/98 نیمرو با دمنوش سیب و خیار آش رشته   دوشنبه 

 سه شنبه 98/11/22 تعطیل                                                                          سالروز پیروزی انقالب اسالمی

+ زیتون زرشک پلو با مرغ و گردو نان و پنیر کیوی و هویج شیر و خرما بیسکوییت   23/11/98  چهارشنبه 

+  ماست موسیر اسفناجخورشت  26/11/98 حلیم انار دون شده با گلپر و گل کلم اسنک گوشت و قارچ   شنبه 

+ شربت جوجه کباب 27/11/98 فرنی موز و لبو خوراک لوبیا   یکشنبه 

+ سبزی خوردن سرگنجشکی 28/11/98 نان و پنیر و گردو نارنگی و سیب ساندویچ الویه   دوشنبه 

+ سالد کاهو لوبیاپلو 29/11/98 کره عسل با شیر خیار و هویج ساالد ماکارانی   سه شنبه 

+ زیتون ماکارانی 30/11/98 خاگینه با دمنوش پرتقال و زیتون شیر و کیک خانگی   چهارشنبه 

 

 لیست تغذیه ی بهمن ماه پیش دبستان مهدا
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