
 

पपकन� एक होल गे्र 

न खानेकुरा हो! 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सोमबार म�लबार बुधबार िबहीबार शुक्रबार 

30 31 1 2 3 
  बे्रकफा� 

दही र गे्रनोला 
ताजा फलफूल 
खाजा: 

िचकन फ्राइड ��क र पेपर गे्रभी 
�ास्ड पोटेटेज  
भूईकटरको टुक्रा 

बे्रकफा� 
�ानकेक बाउल 

 
खाजा: 

िचकन नगेट र भेजी फ्राइड राइस 
गाजरका टुक्रा 
नासपातीका टुक्रा 

बे्रकफा� 
टक� ससेज, अ�ा, र चीज पकेट 

आँपका टुक्रा 
खाजा: 

�ानेजरको रोजाइको 
क्राकस� र ह�स 
ताजा फलफूल   

6 7 8 9 10 
बे्रकफा� 

ए�ल िसनामोन टे�ास टो� 
भूईकटरको टुक्रा 

खाजा: 
बे्रडेड रिभओली र मा�रनारा 

3 िबन िचली 
ए�लसस् 

बे्रकफा� 
चेरी मिफन 

नासपातीका टुक्रा 
 

खाजा: 
िचकन पोपस� 
�ाक िब� 

आ� 

बे्रकफा� 
बीफ र चीज बेगल 
ताजा फलफूल 

 
खाजा: 

बे्रडेड िचकन �ा�िवच 
ब्रोकाउली र चीज 
भूईकटरको टुक्रा 

बे्रकफा� 
िमिन मिफन लोफ 

ए�लसस् 
 

खाजा: 
रो� टक� 

�ास्ड पोटेटेज  
नासपातीका टुक्रा 

बे्रकफा� 
 �े�� अ�ा तथा होम  
फ्राइज र आँपका टुक्रा 

खाजा: 
िचकेन टेनडस� 
गािल�क नट 
गाजरका टुक्रा 
ताजा फलफूल 

13 14 15 16 17 
बे्रकफा� 
�ाफ्� 

भूईकटरको टुक्रा 
 

खाजा: 
िप�ाबोिल र मा�रनारा 

िग्रन िब� 
भूईकटरको टुक्रा 

बे्रकफा� 
बे्रकफा� िप�ा 
नासपातीका टुक्रा 

 
खाजा: 

चीज केसेिडया 
�ाक िब� 

आ� 

बे्रकफा� 
दही र गे्रनोला 
ताजा फलफूल 

 
खाजा: 

�ाक एन चीज 
िसज� ब्रोकाउली 
भूईकटरको टुक्रा 

बे्रकफा� 
�ानकेक बाउल 

 
 

खाजा: 
टक� �ा�िवच 
क्राकस� र ह�स 
नासपातीका टुक्रा 

बे्रकफा� 
टक� ससेज, अ�ा, र चीज पकेट 

आँपका टुक्रा 
खाजा: 

िचकेन इ�ा�ा कालजोन 
मकै वा फ्राइज 
ताजा फलफूल 

20 21 22 23 24 
बे्रकफा� 

ए�ल िसनामोन टे�ास टो� 
भूईकटरको टुक्रा 

खाजा: 
बीफ �ा�ग�र 
WG वा GF बन 
बेक्ड िब� 
ए�लसस् 

  बे्रकफा� 
चेरी मिफन 

नासपातीका टुक्रा 
 

खाजा: 
बीफ िचली  
िफ्रटोस 
इमोजीज् 
आ� 

बे्रकफा� 
बीफ र चीज बेगल 
ताजा फलफूल 

 
खाजा: 

चुबाटा मे� 
�ीट पटेटो फ्राइज 
भूईकटरको टुक्रा 

बे्रकफा� 
िमिन मिफन लोफ 

ए�लसस् 
 

खाजा: 
िचकन पपस� र भेजी फ्राइड राइस 

गाजरका टुक्रा 
नासपातीका टुक्रा 

बे्रकफा� 
 �े�� अ�ा तथा होम फ्राइज 

र आँपका टुक्रा 
 

खाजा: 
िचज िप�ा 

ब्रोकाउली र चीज 
ताजा फलफूल 

27 28    
बे्रकफा� 
�ाफ्� 

भूईकटरको टुक्रा 
खाजा: 

लजा�ा रोल-अप 
इटािलयन िब� 
भूईकटरको टुक्रा 

बे्रकफा� 
बे्रकफा� िप�ा 
नासपातीका टुक्रा 

खाजा: 
वािकङ टाको 
�रफ्राइड िब� 

आ� 

   

 
अल� चाइ��डका सबै मेनुह� सँुगुरको मासु, नट 
(बदम, काजु इ�ािद), माछा र शेलिफस मु� �न्छन् ।  
 
कृपया आफ्नो �ाफेटे�रया �ानेजर वा नस�लाई 
िचिक�कीय पौि�क आव�कताह� समावेश गन�का 
िन�� िचिक�कीय हेरचाह योजना अनुरोध गनु�होस्। 
 

हाम्रा मेनुह�ले USDA का 
आव�कताह�लाई पूरा गछ� न् 
मेनुका आइटमह� प�रवत�न �न सक्छन् 

 

शाकाहारी िवक�ह� 
दैिनक उपल� छन् 

मेनुस��ी जानकारी 

के तपाईलंाई थाहा छ  

माछा नरहेको 

प्र�ेक खानासँग स्थानीय 1% 
दूधको काट�न! 

 दैिनक ताजा फलफूल र 
तरकारीह� 

सँुगुरको मासु 
नरहेको 

  

�ुटेन फ्री 


