
    13913911//0707//1212لغایتلغایت13911391//0707//0101تاریختاریخ  ازاز  غذاییغذایی  هفتگیهفتگی  برنامهبرنامه
دسردسر دسردسر  شامشام   ایام هفتهایام هفته  تاریختاریخ  نهارنهار     

  شنبهشنبه  13911391//0707//0101  ييچلو خورشت قورمه سبزچلو خورشت قورمه سبز  ماستماست  ییماکارونماکارون  شوريشوري

شورشور  یاریارخخ سرخ شدهسرخ شده  ینیینیزمزم  یبیبخوراك مرغ با سخوراك مرغ با س   13911391//0707//0202  چلو گوشتچلو گوشت  ماستماست     یکشنبهیکشنبه  
13911391//0707//0303  یمهیمهققچلوخورشت چلوخورشت   شوريشوري  استامبولی پلواستامبولی پلو    شوريشوري   دوشنبهدوشنبه  

13911391//0707//0404  چلو جوجه کبابچلو جوجه کباب  ساالد فصلساالد فصل  کوکو سبزي کوکو سبزي   خیار شور ، گوجهخیار شور ، گوجه   سه شنبهسه شنبه  

13911391//0707//0505  زرشک پلو با مرغزرشک پلو با مرغ  ماستماست  سبزي پلو با تن ماهیسبزي پلو با تن ماهی  میوهمیوه   چهارشنبهچهارشنبه  

13911391//0707//0606  ییبا گوجه کباببا گوجه کباب  یدهیدهکباب کوبکباب کوب  دوغدوغ  --  --   پنج شنبه پنج شنبه   
  شنبهشنبه  13911391//0707//0808  ييچلو خورشت قورمه سبزچلو خورشت قورمه سبز  ماستماست  عدس پلو عدس پلو   شوريشوري

  یکشنبهیکشنبه  13911391//0707//0909  چلو جوجه کباب چلو جوجه کباب   ساالد فصلساالد فصل    کتلت گیاهی کتلت گیاهی   خیار شور ، گوجه ، سوپ جوخیار شور ، گوجه ، سوپ جو
13911391//0707//1010  یمه بادمجانیمه بادمجانچلوخورشت قچلوخورشت ق  ماستماست  خوراك کشک بادمجان  خوراك کشک بادمجان    سبزي سبزي    دوشنبهدوشنبه  

13911391//0707//1111  زرشک پلو با مرغزرشک پلو با مرغ  ساالد شیرازيساالد شیرازي  کوکو سیب زمینی کوکو سیب زمینی   سس تک نفره ، خیار شور سس تک نفره ، خیار شور  شنبهشنبهسه سه      

13911391//0707//1122  کباب کوبیده با گوجه کبابیکباب کوبیده با گوجه کبابی  دوغدوغ  ییپلو با تن ماهپلو با تن ماه  ييسبزسبز  میوهمیوه   چهارشنبهچهارشنبه  

13911391//0707//1313  چلو گوشتچلو گوشت  ماستماست  --  --   پنج شنبهپنج شنبه  
  

    13913911//0707//2727لغایتلغایت13911391//0707//1515تاریختاریخ  ازاز  غذاییغذایی  هفتگیهفتگی  برنامهبرنامه
دسردسر شامشام   ایام هفتهایام هفته  تاریختاریخ  نهارنهار  دسردسر     

  شنبهشنبه  13911391//0707//1515  قیمهقیمهچلو خورشت چلو خورشت   ماستماست  سرخ شدهسرخ شده  ینیینیزمزم  یبیبخوراك مرغ با سخوراك مرغ با س  ررشوشو  یاریارخخ

یاهییاهیکتلت گکتلت گ  خیار شور ، آش رشته ، سس تک نفرهخیار شور ، آش رشته ، سس تک نفره 13911391//0707//1616  ییبا گوجه کباببا گوجه کباب  یدهیدهکباب کوبکباب کوب  دوغدوغ     یکشنبهیکشنبه  
13911391//0707//1717  چلو گوشتچلو گوشت  ماستماست  عدس پلو عدس پلو   ، میوه، میوه  شوريشوري   دوشنبهدوشنبه  

13911391//0707//1818  چلو جوجه کبابچلو جوجه کباب  ساالد فصلساالد فصل    خوارك کشک بادمجان  خوارك کشک بادمجان    سبزيسبزي   سه شنبهسه شنبه  

13911391//0707//1919  زرشک پلو با مرغزرشک پلو با مرغ  یرازيیرازيساالد شساالد ش  سبزي پلو با تن ماهیسبزي پلو با تن ماهی  شوريشوري   چهارشنبهچهارشنبه  

13911391//0707//2020  ييچلو خورشت قورمه سبزچلو خورشت قورمه سبز  ماستماست  --  --   پنج شنبه پنج شنبه   
  شنبهشنبه  13911391//0707//2222  آلوآلوچلو خورشت چلو خورشت   ماستماست  ییماکارونماکارون  خیار شورخیار شور

  یکشنبهیکشنبه  13911391//0707//2323  چلو جوجه کباب چلو جوجه کباب   دوغدوغ    کوکو سیب زمینی کوکو سیب زمینی   خیار شور ، سوپ جو خیار شور ، سوپ جو 
13911391//0707//2424  چلو گوشتچلو گوشت  ماستماست  سرخ شدهسرخ شده  ینیینیزمزم  یبیبخوراك مرغ با سخوراك مرغ با س  شورشور  یاریارخخ   دوشنبهدوشنبه  

13911391//0707//2525  پلو با فیله ماهیپلو با فیله ماهیسبزي سبزي   فصلفصلساالد ساالد     استامبولی پلو استامبولی پلو     ماست ، میوهماست ، میوه   سه شنبهسه شنبه  

13911391//0707//2626  زرشک پلو با مرغزرشک پلو با مرغ  یرازيیرازيساالد شساالد ش  ییپلو با تن ماهپلو با تن ماه  ييسبزسبز  ترشی ترشی    چهارشنبهچهارشنبه  

13911391//0707//2727  ييچلو خورشت قورمه سبزچلو خورشت قورمه سبز  ماستماست  --  --   پنج شنبهپنج شنبه  
  


