
 

अनुस�ानले कम �ाट भएको 

दूध एक प्रभावकारी कसरत 

�रकभरी पेय हो भ�े देखाउँछ!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

क�ाकोठाका खानेकुराह� "बे्रकफा� इन द �ास�म” मा सहभागी �ने �ुलह�मा उपल� �न्छन् र ितनीह�ले पौि�क बे्रकफा�का  
लािग USDA का आव�कताह� पूरा गछ� न्! 

  

सोमबार म�लबार बुधबार िबहीबार शुक्रबार 

2 3 4 5 6 
 �ाफेटे�रयाको मु� 

खाना 
बे्रकफा� िप�ा बेगल 
नासपातीका टुक्रा 

�ाफेटे�रयाको मु� 
खाना 

दही र ग्रनोला 
ताजा फलफूल 

 

�ाफेटे�रयाको मु� 
खाना 

�ानकेक बाउल 
ए�लसस  

�ाफेटे�रयाको मु� 
खाना 

टक� ससेज, अ�ा, र चीज 
पकेट 

आँपको टुक्रा 

9 10 11 12 13 
�ाफेटे�रयाको मु� 

खाना 
ए�ल िसनामोन टे�ास 

टो� 
�ा��रन 

�ाफेटे�रयाको मु� 
खाना 

�ीट पटेटो रोल 
नासपातीका टुक्रा 

 
 

�ाफेटे�रयाको मु� 
खाना 

बीफ र चीज बेगल 
ताजा फलफूल 

 

�ाफेटे�रयाको मु� 
खाना 

बीफ चो�रजो सनराइज ��क 
ए�लसस 

 

�ाफेटे�रयाको मु� 
खाना 

ए�ट� ाभागन्जा र होमे फ्राइज 
आँपको टुक्रा 

16 17 18 19 20 
 �ाफेटे�रयाको मु� 

खाना 
बे्रकफा� िप�ा बेगल 
नासपातीका टुक्रा 

�ाफेटे�रयाको मु� 
खाना 

दही र ग्रनोला 
ताजा फलफूल 

 

�ाफेटे�रयाको मु� 
खाना 

�ानकेक बाउल 
ए�लसस  

�ाफेटे�रयाको मु� 
खाना 

टक� ससेज, अ�ा, र चीज 
पकेट 

आँपको टुक्रा 
23 24 25 26 27 

�ाफेटे�रयाको मु� 
खाना 

ए�ल िसनामोन टे�ास 
टो� 

�ा��रन 

�ाफेटे�रयाको मु� 
खाना 

�� बेरी �� डेल 
नासपातीका टुक्रा 

 
 

�ाफेटे�रयाको मु� 
खाना 

बीफ र चीज बेगल 
ताजा फलफूल 

 

�ाफेटे�रयाको मु� 
खाना 

बीफ चो�रजो सनराइज ��क 
ए�लसस 

 

�ाफेटे�रयाको मु� 
खाना 

ए�ट� ाभागन्जा र होमे फ्राइज 
आँपको टुक्रा 

30 31    
     

  

म��गे्रन ची�रयोस    बे्रकफा� बे्रडह�             

िमिन मिफन लोफ्स लकी चा��  

िसनामोन गे्रनोला   चे� िस�रअ�  

दहीका कपह�    ताजा फलफूल  

सुकाइएको िमिश्रत फलफूल   सा�ा कप                   

सादा तथा अिमलो िकशिमश   के्रिज�  
 

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

 

शाकाहारी िवक�ह� 
दैिनक उपल� रहेको 

बे्रकफा� साइडह� 

के तपाईलंाई थाहा छ  

माछा रहेको 

लोकल ��म र 1% दुध 

दैिनक ताजा फलफूल र 
तरकारीह� 

सँुगुरको मासु 
रहेको 

  

�ुटेन फ्री 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सोमबार म�लबार बुधबार िबहीबार शुक्रबार 

2 3 4 5 6 
 मु� खानेकुरा 

वािकङ टाको 
 

साइड (अित�र�) िवक�ह� 
RF टो��टोस 

�रफ्राइड िब� 
आँपको टुक्रा 

मु� खानेकुरा 
नाचो बाइट्स 

 
साइड (अित�र�) िवक�ह� 

��ट कन� 
भूइकटरको टुक्रा 

मु� खानेकुरा 
थाइ िमटब� 

 
साइड (अित�र�) िवक�ह� 

भेजी फ्राइड राइस 
गाजरका टुक्रा 
नासपातीका टुक्रा 

मु� खानेकुरा 
बे्रडेड िचकन �ा�िवच 

 
साइड (अित�र�) िवक�ह� 

साइड सलाद 
ताजा बेक्ड केक 

�ाराडाइज प� �श 
 

9 10 िम� डे              11 12 13 

मु� खानेकुरा 
मोजेरेला ��क र म�रनारा 

 
साइड (अित�र�) िवक�ह� 

3 िबन िचली  
िग्रन िब� 
ए�लसस 

मु� खानेकुरा 
बीफ �ु�रटो बाउल  

 
साइड (अित�र�) िवक�ह� 

�ाक िब� 
आँपको टुक्रा 

मु� खानेकुरा 
�ानेजरको रोजाइ 

 
साइड (अित�र�) िवक�ह� 

ब्रोकाउली र चीज 
कुकीज र दूध! 

भूइकटरको टुक्रा 

मु� खानेकुरा 
िचकन ड�िलङ्स 

 
साइड (अित�र�) िवक�ह� 

भेजी फ्राइड राइस 
गाजरका टुक्रा 
नासपातीका टुक्रा 

मु� खानेकुरा 
रो� टक� 

 
साइड (अित�र�) िवक�ह� 

��ट कन� 
WG �िफङ 

गे्रप �श 

16 17 18 19 20 
 मु� खानेकुरा 

होम�ाइल िचकन टाको 
 

साइड (अित�र�) िवक�ह� 
WG वा GF टोिट�या 
�रफ्राइड िब� 

आँपको टुक्रा 

मु� खानेकुरा 
बफेलो �ाक ए� िचकन 

 
साइड (अित�र�) िवक�ह� 

िसज� ब्रोकाउली 
िडनर रोल 

भूइकटरको टुक्रा 

मु� खानेकुरा 
डन डन नुड� 

 
साइड (अित�र�) िवक�ह� 

एग रोल 
एडमामे 

फलफुलको कप 

मु� खानेकुरा 
िचकन बग�र  

 
साइड (अित�र�) िवक�ह� 

फ्राइज 
�ान्गो िपच �श 

23 24 25 26 िव�र बीच बास!     27 

मु� खानेकुरा 
िमकी चीज िप�ा 

 
साइड (अित�र�) िवक�ह� 

ब्रोकाउली र चीज 
ए�लसस 

मु� खानेकुरा 
बीफ िचली  

 
साइड (अित�र�) िवक�ह� 

िफ्रटोस 
बेक्ड पटेटो वा इमोिजस 

आँपको टुक्रा 

मु� खानेकुरा 
िचकन र वफलह� 

 
साइड (अित�र�) िवक�ह� 

�ीट पटेटो 
भूइकटरको टुक्रा 

मु� खानेकुरा 
जनरल चोस िचकन 

 
साइड (अित�र�) िवक�ह� 

भेजी फ्राइड राइस 
एग रोल 

नासपातीका टुक्रा 

मु� खानेकुरा 
सबै बीफ हट डग 

 
साइड (अित�र�) िवक�ह� 

WG वा GF हट डग बन 

बेक्ड िब� 
रा�बेरी �ासनफु्रट �श 

30 31    
     

वैक��क खानेकुराह� 
PB&J वा वोिवच (WoWich) 

सादा वा मसालेदार िसबाटा मे� 

वैक��क खानेकुराह� 
PB&J वा वोिवच (WoWich) 

िचज केसािडया 

वैक��क खानेकुराह� 
PB&J वा वोिवच (WoWich) 
भेगन बफेलो िवङस 

वैक��क खानेकुराह� 
टो�ेड चीज 

ताजा तयार ग�रएको सलाद 

वैक��क खानेकुराह� 
PB&J वा वोिवच (WoWich) 

डेली �ा�िवच 

�ीट पटेटो  
सखरख�ाका लहराह� 10 

िफटस� लामो �नेगरी बढ्छन्!  
 

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

 

शाकाहारी िवक�ह� 
दैिनक उपल� रहेको 

मिहनाको अ�बाली 

के तपाईलंाई थाहा छ  
 

अनुस�ानले कम �ाट भएको 

दूध एक प्रभावकारी कसरत 

�रकभरी पेय हो भ�े देखाउँछ!  

 

माछा रहेको 

लोकल ��म र 1% दुध 

दैिनक ताजा फलफूल र 
तरकारीह� 

सँुगुरको मासु 
रहेको 

  

�ुटेन फ्री 


