
 
 

 

 

 
 
 

 

                         توقعة. مقد تخضع قوائم الطعام للتغيير بدون إخطار بسبب ظروف غير     = نباتي ن

 الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء  اإلثنين

 حساء الطماطم ن  حساء معكرونة الدجاج  قطع البطيخ األحمر  حساء العدس ن  حساء الجزر ن 

 الطبق الرئيسي الطبق الرئيسي الطبق الرئيسي الطبق الرئيسي الطبق الرئيسي

 سمك الحدوق بالبقسماط 

 بازالء خضراء 

 ذرة حلوة 

ا رقائق بطاط  

 Ourنقانق لحم الخنزير )

Butchers ) بالمرق  

 تُقّدم في 

 بودنغ يوركشاير 

 شرائح الجزر 

 زهيرات البروكلي 

 بطاطس مهروسة 

 المكرونة والجبن ن 

 بازالء خضراء 

 شرائح جزر الشمندر 

 قطع البطاطس )ويدجز( 

 

 بيتزا مارغريتا 

 بيتية ن

 طبق سلطة جانبي 

 أصابع الخضراوات 

 معكرونة بيني

 

 

ولونيز سباغيتي ب  

 طبق سلطة جانبي 

 ذرة حلوة 

 خبز بالثوم 

 

 

 معكرونة بيني

 مع صلصة الطماطم ن 

 بازالء خضراء 

 ذرة حلوة 

 

 بطاطس مخبوزة 

 مغطاة 

 فاصولياء بيضاء مطهوة بالفرن ن

 طبق سلطة جانبي 

 والجزر المبشور 

يقدم مع  أصابع اللحم األبيض للدجاج 

 كتشب الطماطم 

 بازالء خضراء 

 شرائح جذر الشمندر 

 قطع البطاطس )ويدجز( 

 

 لحم الخنزير المسّحب في خبز الصمون

 طبق سلطة جانبي 

 أصابع الخضراوات 

جبنة شيدر بانيني ن تقدم مع طبق 

 سلطة جانبي وذرة حلوة 

 

ق شطيرة طب طبق الحساء والشطيرة  طبق الحساء والشطيرة  طبق الحساء والشطيرة  طبق الحساء والشطيرة   

 

 حساء الجزر ن 

م مع سلطة مايونيز يقدشطيرة تونة 

 جانبية وأصابع الخيار 

 

 

 حساء العدس ن 

 رول ناعم بجبنة الشيدر تقدم مع

 طبق سلطة جانبي وجزر مبشور 

 قطع البطيخ األحمر 

 كرات اللحم الصغيرة الساخنة

 تقدم مع سلطة جانبية وأصابع الفلفل 

 حساء معكرونة الدجاج 

ة فخذ الخنزير شطير  

 تقدم مع

ابع خضارطبق سلطة جانبي وأص  

 حساء الطماطم ن 

شطيرة دجاج رقيق التقطيع تقدم مع  

 سلطة جانبية وبيتزا فنجر 

 الحلويات  الحلويات  الحلويات  الحلويات  الحلويات 

 فاكهة اليوم الطازجة

أو زبيب يقدم مع كعكة الزبادي  

 بالشوكوالتة

 

تقدم   لطازجة أو الزبيبفاكهة اليوم ا

 مع 

 بسكويت الزبدة والحليب

طازجةليوم الفاكهة ا  

 أو زبيب

 يُقّدم مع

 الجبن والبسكويت 

 عصير المندرين 

مثلجات الفانيليا يُقّدم مع   

 أو

فاكهة اليوم الطازجة مع مثلجات 

 الفانيليا 

فاكهة اليوم الطازجة تقدم مع بسكويت 

 الفانيليا والحليب 
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 قد تخضع قوائم الطعام للتغيير بدون إخطار بسبب ظروف غير متوقعة.     = نباتي ن

 الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء  اإلثنين

 الحساء اإليطالي الكثيف ن قطع البطيخ األحمر  قطع البطيخ األحمر  حساء الخضار ن  حساء العدس ن 

 الطبق الرئيسي الطبق الرئيسي الطبق الرئيسي الطبق الرئيسي الطبق الرئيسي

ة يفطيرة الدجاج البيت  

 زهيرات البروكلي 

جزر شرائح ال  

 بطاطس مهروسة 

 بيتزا مارغريتا 

 بيتية ن

 طبق سلطة جانبي 

 أصابع الخضراوات 

 خبز بالثوم 

 

 
 سمك الحدوق بالبقسماط 

 بازالء خضراء 

 فاصوليا مطهوة 

 رقائق بطاطا 

 

 اللحم المفروم المالح مع

 بودنغ يوركشاير 

 شرائح الجزر 

 زهيرات البروكلي 

 بطاطس مهروسة 

قري في خبز الصمونلحم ب برغر  

دم مع طبق اختياري يق  

 كتشب الطماطم 

 ذرة حلوة 

 جزر مبشور 

 
 خضروات مقلية مع التحريك 

 األرز ن

 طبق سلطة جانبي 

 زهيرات البروكلي 

 

لحم بقري حار يقدم في البطاطا  

 المشوية 

 طبق سلطة جانبي 

 أصابع الخضراوات 

 

 
طبق موسمي بارد ن مع خبز محلي  

وسمالصنع يقدم مع غ  

 

 
تا ن شطيرة خضراوات فاهي  

 طبق سلطة جانبي 

 زهيرات البروكلي 

 

 معكرونة بيستو بالطماطم 

 ذرة حلوة 

 جزر مبشور 

 طبق الحساء والشطيرة  طبق الحساء والشطيرة  طبق الحساء والشطيرة  طبق الحساء والشطيرة  طبق الحساء والشطيرة 

 
 حساء العدس ن 

 
شطيرة لحم خنزير رقيق التقطيع تقدم  

فنجر طبق سلطة جانبي وبيتزا مع  

 

 حساء الخضار ن 

 
 شطائر البيض بالمايونيز تُقّدم مع

 طبق سلطة جانبي وأصابع خضار

 
 

 قطع البطيخ األحمر 

 
 جبنة شيدر 

في خبز سوفت رول في تقدم مع سلطة 

 جانبية و 

 جزر مبشور 

 
 قطع البطيخ األحمر ن 

 
شطيرة تونة بالمايونيز تقدم مع سلطة 

 جانبية و 

لفل ع الفبوأصا  

 
إليطالي الكثيف نالحساء ا  

 شطيرة شرائح دجاج

 تقدم مع طبق سلطة جانبي و 

 والجزر المبشور 

 

 الحلويات  الحلويات  الحلويات  الحلويات  الحلويات 

 طبق فاكهة طازجة

 أو

 زبيب يقدم مع 

 الجبن والبسكويت 

 فاكهة اليوم الطازجة أو زبيب

 يُقّدم مع

 بسكويت الشوفان والحليب

يق عل جيليه توت ال  

مع مثلجات الفانيليا أو بسكويت  يقدم

 الشوفان بالجبنة

 
 فاكهة اليوم الطازجة

 أو شوكوالتة براوني تقدم مع الكاسترد 

 

 فاكهة اليوم الطازجة

 مع بسكويت باترسكوتش والحليب
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 طار بسبب ظروف غير  خن إقد تخضع قوائم الطعام للتغيير بدو

 

                                                                                                                                  قد تخضع قوائم الطعام للتغيير بدون إخطار بسبب ظروف غير متوقعة.= نباتي               ن
 

 الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء  اإلثنين

 قطع البطيخ األحمر  قطع البطيخ األحمر  حساء الجزر والكزبرة ن 
 

 حساء العدس ن 
 

 حساء الطماطم ن 

 الطبق الرئيسي  الطبق الرئيسي  الطبق الرئيسي  الطبق الرئيسي  الطبق الرئيسي 

 بيتزا مارغريتا منزلية ن تقدم مع
 بازالء خضراء 

 الجزر والفلفل  عصابوأ

 معكرونة بيني 

 أصابع السمك تقدم مع
 فاصوليا مطهوة 

 شرائح الشمندر 

 رقائق بطاطا 

 فطيرة شريحة اللحم البيتية  
 بازالء خضراء  

 زهيرات البروكلي 

 بطاطس مهروسة 

 

كرات لحم الديك الرومي البيتية تقدم  

 في صلصة الطماطم 
 زهيرات البروكلي  

 ذرة حلوة 

 معكرونة بيني 
 

 
 

دوغ بخبز الصمون مع طماطم   هوت

 اختيارية 

 كتشب
 طبق سلطة جانبي  

 ذرة حلوة 

 رقائق البطاطس المبتسمة 
 

 كاري الدجاج مع

 أرز طويل الحبة 
 بازالء خضراء 

 أصابع الجزر والفلفل 

 المكرونة والجبن ن  
 فاصوليا مطهوة 

 شرائح الشمندر 

 رقائق بطاطا 

 

 نقانق نباتية ن 
 بازالء خضراء 

 ي وكلزهيرات البر

 بطاطس مهروسة 
 

 

 جبنة بانيني ن 
 طبق سلطة جانبي

 ذرة حلوة 
 

 

 

بطاطا مشوية مع الفاصوليا المطبوخة 

 والجبن ن 
 طبق سلطة جانبي

 ذرة حلوة 
 

 طبق الحساء والشطيرة  طبق الحساء والشطيرة  طبق الحساء والشطيرة  طبق الحساء والشطيرة  طبق الحساء والشطيرة 
 

 حساء الجزر والكزبرة ن  
 
 

 رة البيض بالمايونيز تُقّدم معيشط

 طبق سلطة جانبي 

 أصابع الجزر والفلفل 
 

 

 قطع البطيخ األحمر 
 
 

 شطيرة جبن الشيدر  
 تقدّم مع 

 طبق سلطة جانبي 

 وشمندر  
 

 

 قطع البطيخ األحمر 
 

شرائح لحم الخنزير الرقيقة في لفائف  

 ناعمة تقدم مع

 طبق سلطة جانبي  

 أصابع الخيار  
 

 حساء العدس ن 
 

 تُقدّم مع ة تونة بالمايونيز رشطي

 طبق سلطة جانبي 

 قطع بيتزا مارغريتا  

  
 حساء الطماطم  

 شطيرة شرائح الدجاج الرقيقة 
 تقدّم مع  

 طبق سلطة جانبي  

 ذرة حلوة  

 الحلويات  الحلويات  الحلويات  الحلويات  الحلويات 

 

 فاكهة اليوم الطازجة

 أو زبيب
 تقدّم مع 

 بسكويت الشوفان بالجبنة  

 

 ة التفاح تقدم مع ر فطي

 الكاسترد أو 

 الجبن والبسكويت 

 شرائح الخوخ مع

 مثلجات الفانيليا 

 وبسكويت الوافل  

 طبق سلطة فاكهة طازجة

 أو زبيب

 يقدم مع طبق زبادي طبيعي اختياري  

 

 فاكهة اليوم الطازجة

 أو زبيب
 تقدّم مع 

 بسكويت الشوكوالتة والحليب 
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