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   األحد \ السبت   الخميس   األربعاء   الثالثاء   اإلثنين

 دجاجال كرات شرائح الدجاج الدجاج أصابع الدجاج لبن رايب وجبة رئيسية

 

 كربوهيدرات

 مجدرة 

 برغل  بي األرز األ األرز األصفر بطاطا مشوية

 البازالء فاصوليا خضراء      البازالء والجزر جزر قزم مطبوخةإضافات 

وجبة دون 

مسببات 

 الحساسية
 

 , حمص حب

 جزر قزم,  مجدرة
شنيتسل. بطاطا 

 مهروسة. ذرة

 ,  أرز ,الدجاج
   البازالء والجزر

 الدجاج صدر 

 البازالء ,  الدجاج

أرز  ,  كرات اللحم
 جزر قزم,أبي 

 V  V  V خبز كامل

 
   حداأل \ السبت   الخميس   األربعاء   الثالثاء   اإلثنين

 شرائح الدجاج وجبة رئيسية

 جاجد قطعةمدارس: 

 لبن رايب +

 لبن رايب روضات: 

 كرات اللحم 

لبن  + جاجد قطعة مدارس:
 رايب

لبن  +لدجاجاروضات: 
 رايب

 أصابع الدجاج

 

 كربوهيدرات

 

 أبيض رزاأل

 قدرة

 بطاطا مشوية

  مقلوبة

 المعكرونة

إضافات 

 مطبوخة
 ذرة جزر قزم صفراء فاصوليا

وجبة دون 

مسببات 

 الحساسية
 

 الدجاج صدر 

 البازالء ,  الدجاج

  ,  رزأ , برجيت
 فاصوليا  خضراء

 الدجاج كرات
 . الذرةالمعكرونة 

البازالء , أرز ,الدجاج
   والجزر

شنيتسل. بطاطا 
 مهروسة. ذرة

 V  V  V خبز كامل
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30/06/22-27/06/22 , 05/06/22-30/05/22:  ( , عطلة عيد الفطر() 08/05/22-02/05/22 ,عطلة الربيع( ) 04/04/22-10/04/22
  

   

 

  12/06/22-06/06/22  , 15/05/22-09/05/22       (,عطلة الربيع() 11/04/22-17/04/22
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  الرقم:يرجى االتصال بمكتبنا على  الغذاء،في حالة عدم تطابق الطعام للقائمة أو تأخر في قدوم الطعام أو نقص 
08-9582016\8 

 

 أعضاء هيئة التدريس يرجى مالحظة!

 يجب على المورد إحضار الطعام إلى داخل الروضة / المدرسة 

  وال يزيد عن ساعتين من قبل وقت الوجبةيجب على المورد إحضار الطعام لما يصل إلى نصف ساعة قبل 

  المسؤولة عنكم  الجهةإذا كان هناك أطفال يعانون من الحساسية ، فيرجى إبالغهم لمنسقي 

 

 

  األحد \ السبت   الخميس   األربعاء   الثالثاء   اإلثنين 

 الدجاج  أصابع الدجاج لبن رايب وجبة رئيسية

    طبق كسر الروتين

 لدجاجا كرات
 

 كربوهيدرات
 

 مجدرة

 األصفر رزاأل أرز أبي  برغل 

      البازالء والجزر فاصوليا خضراء البازالء مطبوخةإضافات 

وجبة دون 
مسببات 
 الحساسية

 

 مجدرة , حمص حب
 جزر قزم,

ز أبي  شنيتسل ,أر
 ,فاصوليا بيضاء

 الدجاج صدر 
 البازالء ,  الدجاج

شنيتسل. بطاطا مهروسة. 
 ذرة

أرز  ,  كرات اللحم
 جزر قزم,أبي 

 V   V V خبز كامل

 
  األحد \ السبت   الخميس   األربعاء   الثالثاء   اإلثنين

 لحمال كرات وجبة رئيسية

 قطعة المدارس:

 جاجد

 الدجاج الروضات:  

 الدجاج أصابع

 +  جاجد قطعة  المدارس:

 لبن رايب  

 لبن رايب   الروضات: 

 شرائح الدجاج

 

 كربوهيدرات

 
 المعكرونة 

 

 األرز األصفر

 

 بطاطا مشوية

 مقلوبة
 أرز أبي 

إضافات 

 مطبوخة
 صفراء فاصوليا جزر قزم   فاصوليا بيضاء ذرةال

وجبة دون 

مسببات 

 الحساسية
 

 اللحم المفروم 
  ,  رزأ , برجيت . الذرةالمعكرونة 

 فاصوليا  خضراء
شنيتسل. بطاطا 

 مهروسة. ذرة
البازالء  ,  أرز ,الدجاج

   والجزر
 الدجاج صدر 

 البازالء ,  الدجاج

 V  V  V خبز كامل
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18/04/22-24/04/22,   16/05/22-22/05/22 ,  13/06/22-19/06/22, 
  

   
 

 

25/04/22-01/05/22,      23/05/22-29/05/22 ,  20/06/22-26/06/22 
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  صلصة البندورة مخففة السكر ,خبز ,بطاطا مشوية,    شنيتسل 27.04.22
  سلطة الحمص,  خبز ,بطاطا مشوية,   شاورما 19.05.22
 صلصة البندورة مخففة السكر ,خبز ,بطاطا مشوية,همبورغر  16.06.22

 

  18.04في  الطعام المقرر سيتم توفير  , 20.04. يوم األربعاء
 19.04 في الطعام المقرر سيتم توفير  ,  21.04م الخميس  يو

 27.04 بتاريخ  21.04 في  المقررة  طبق كسر الروتينسيتم تقديم 

 


